
                                                                                                                           

PROJECTE DE

CONSORCI PÚBLIC SANITARI

PER A L'HOSPITAL SANT BERNABÉ
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Antecedents

L'Hospital  Sant  Bernabé  de  Berga  constitueix  una  anomalia,  ja  que  és  propietat  de

l'Ajuntament de Berga, que el gestiona com a Òrgan Autònom Municipal. Els ajuntaments,

en l'actual marc administratiu, no tenen competències en salut.

Ha  funcionat  així  durant  molts  anys.  Ara,  però,  davant  del  cúmul  de  limitacions  i

condicionants  burocràtics  a  que es  veu sotmès l'Ajuntament  de Berga a  causa del  seu

elevat deute i la impossibilitat o incapacitat per sanejar-ne la comptabilitat, el lligam entre

l'hospital i l'Ajuntament ha esdevingut un problema.

El  problema està en el  fet  que les  comptabilitats  queden consolidades en els  comptes

generals de l'Ajuntament i això fa que les restriccions administratives s'encomanin de l'un a

l'altre. Fa mes de dos anys que l'equip de govern de Juli Gendrau valora la possibilitat de fer

un canvi en la forma jurídica de l'hospital per tal de resoldre aquest problema i desvincular

les dues institucions.

La iniciativa en si és correcta per solucionar el problema a curt termini, però no ha de fer

oblidar que el problema de fons és la mala gestió dels comptes municipals, derivada d'una

concepció política neoliberal i d'un flac sentit del bé comú.

Fins  aquest  moment,  l'hospital  el  gestiona  un  patronat  municipal  compost  per  onze

persones:  l'alcalde  de  Berga,  la  regidora  de  Salut  de  l'Ajuntament  de  Berga,  dos

representants del Consell  Comarcal,  un regidor de cadascun dels grups municipals (CiU,

CUP, PP i ex-PSC), dos representants dels veïns i el rector de la parròquia. Cal dir que CiU,

amb cinc dels onze vots garantits per disciplina de partit –l’alcalde, la regidora de Salut, el

                                                                   2                                                                    



                                                                                                                           

regidor  representant  del  grup  municipal  de  CiU  i  els  dos  representants  del  Consell

Comarcal–, té pràcticament assegurat el control del patronat. També cal recordar que CiU

té majoria absoluta a l'Ajuntament de Berga (CiU-9, exPSC-4, CUP-3 i PP-1).

A final de la primavera de 2013, l'equip de govern de l'Ajuntament de Berga va encarregar

a l'assessoria Faura-Casas un estudi sobre les diverses alternatives que té l'hospital  per

adoptar una nova figura jurídica. Tant a l'hora de la presentació de l'informe (annex 1) com

en la redacció del  seu contingut,  va ser  fàcil  detectar que, bo i  que es plantejaven sis

possibilitats diferents, totes les virtuts s'atribuïen al model de fundació privada. 

Tanmateix, havent consultat l'alcalde, ens va assegurar que la seva primera opció era la

reconversió en Consorci Públic Sanitari, tal com figura a la pàgina 18 del programa electoral

de CiU amb el qual van guanyar les eleccions municipals de Berga de 2011 (annex 2).

També  el  president  del  Consell  Comarcal  va  donar  el  vistiplau  a  l'estudi  d'aquesta

possibilitat i va autoritzar el Departament de Projecció del Cooperativisme del seu ens a

treballar  en  el  tema.  Amb  aquests  compromisos,  vam  assumir  la  tasca  de  recollir

informació per tal de bastir un projecte de consorci sanitari públic. 

En la següent Junta del patronat, amb bona part de la feina d'estudi del model de consorci

feta, contravenint els seu compromís, l'alcalde de Berga va advocar per la via de la fundació

privada  i  es  va  aprovar  —amb  l'oposició  de  la  CUP— de  demanar  a  Faura-Casas  que

realitzessin  l'estudi  del  mètode  administratiu  de  reconversió  de  l'hospital  a  fundació

privada.

Tanmateix, continuem creient que la forma jurídica que millor recull les necessitats de la

ciutadania del Berguedà és el consorci públic sanitari i, en aquest sentit, hem continuat

desenvolupant el projecte.
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Proposta de fundació privada

L'equip  de govern  de l'Ajuntament  ha  apostat  decididament,  doncs,  per  la  fórmula  de

fundació privada, seguint  les  recomanacions de Faura-Casas i  en contra del  compromís

expressat tant a la campanya electoral com a les primeres reunions del Patronat.

L'estudi, en el seu conjunt, mostra una clara tendència per valorar els pros i els contres de

cada  model  amb  un  clar  filtre  neoliberal,  disfressat  d'una  aposta  per  la  senzillesa

administrativa i burocràtica.

La consultoria valora com elements positius els següents punts (annex 1, pàgina 9):

- El fet que la fundació se sotmeti al dret privat pot facilitar i agilitzar la gestió en relació

amb d’altres figures jurídiques sotmeses al dret públic.

- La contractació d’obres, subministraments i serveis se subjecta al dret privat.

- La contractació de personal pot ser directa.

És a dir, l’informe valora positivament la pèrdua de garanties que ofereix el dret públic.

Tanmateix,  aquest  apunt de l'informe de Faura-Casas és del  tot  erroni  si  observem els

apartats g) i h) de l'article 3 de la Llei de Contractes del Sector Públic (annex 3). Segons

aquesta normativa, si la fundació privada es constituís amb béns públics –de l'Ajuntament

de Berga– i es financés amb diner públic –del CatSalut–, es regiria pel dret públic pel que fa

als contractes de compra i la contractació de personal. El règim laboral del personal, en

canvi, sí que quedaria fora de l'empara del dret públic.
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L'altra característica de la fundació privada que preocupa fa referència a la propietat i el

control. Per tal que una fundació privada sigui considerada com a tal, es requereix que com

a mínim la meitat més un dels membres del patronat siguin persones no representants

d'organismes públics.

Per norma, una fundació esdevé privada quan una sèrie de persones amb ànim filantròpic

fan aportació de capital o patrimoni a una causa i es doten d'aquesta figura jurídica, com a

empresa sense ànim de lucre, per tal de dirigir els seus propòsits benefactors. Aleshores les

persones que han fet l'aportació –o les que aquestes persones designen– esdevenen els

patrons que governaran la fundació. Això és la norma general. El cas que ens ocupa, però,

és  del  tot  diferent.  La  fundació  no  es  crea  com a  resultat  de  l'impuls  pel  qual  va  ser

pensada sinó com un simple tràmit burocràtic d'una entitat ja existent per facilitar-ne les

tasques  administratives.  Per  constituir-la  caldria  nomenar  una  sèrie  de  patrons,  però

aquest nomenament com a patró no es faria en virtut de cap mèrit, sinó per una necessitat

jurídica.  Els  patrons  no  podrien  percebre  remuneració  per  la  seva  feina  però  en  canvi

respondrien  amb  el  seu  patrimoni  personal,  en  cas  d'una  eventual  mala  gestió  del

patronat. Unes condicions prou dolentes com per sospitar del qui, alegrement, acceptés el

càrrec de patró.

El fet determinant és, però, que un cop constituïda una fundació privada en mans d'una

majoria  de  patrons  privats,  la  pèrdua del  control  públic  de  l'hospital  podria  esdevenir

definitiva. Sempre més les decisions estarien en mans d'una majoria de patrons privats

que, fins i  tot, podrien modificar els estatuts o tornar-ne a variar la forma jurídica o el

titular de la propietat.

L'esborrany d'estatuts de la fundació privada (annex 4) que presenta l'equip de govern

proposa algunes trampes per blindar el control públic de l'hospital. Els punts 9 i 10 de  
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l'article 21 pretenen conferir als patrons nats —aquells que ho són en representació d'ens

públics— la potestat exclusiva de decidir sobre temes estratègics, patrimonials o pel que fa

a  les  modificacions  dels  mateixos  estatuts.  Però  posem  en  dubte  la  solidesa  d'aquest

blindatge, ja que aquests punts atempten contra la base de la naturalesa d'una fundació

privada. Possiblement no hi ha normativa específica que ho impedeixi, però caldria veure,

en cas de conflicte, quin recorregut judicial podria tenir aquesta trampa.

                                                                   6                                                                    



                                                                                                                           

Proposta de consorci sanitari públic

Abans de presentar la nostra proposta concreta volem deixar clar que creiem que hauria de

ser el Departament de Salut de la Generalitat qui gestionés íntegrament el conjunt de la

sanitat pública.  Trobem inadmissible la seva inhibició però, mal  ens pesi,  aquesta és la

situació en què ens trobem i a partir d'aquests paràmetres és on es pot treballar i construir

si volem fer alguna cosa més que queixar-nos.

Proposem un consorci sanitari públic format per tres organismes:

- l'Ajuntament de Berga

- el Consell Comarcal

- una Cooperativa sanitària de treball associat

La presència majoritària d'entitats públiques conferiria al nou consorci totes les garanties

del dret públic tant pel que fa a la contractació de personal com pel que fa a les compres i

la contractació de serveis.

Entenem, un cop més, que seria bona la participació també de la Generalitat en aquest

consorci però ens consta que, en aquests moments, la política estratègica del Departament

de Salut no inclou formar part de la constitució de nous consorcis sanitaris. Més aviat la

tendència és la contrària: abandonar els consorcis dels quals formava part.

La inclusió del Consell Comarcal al projecte ve justificada per la voluntat de donar sentit

comarcal  a  la  presa  de  decisions,  atès  que és  aquest  l'àmbit  on desenvolupa els  seus
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serveis l'Hospital Sant Bernabé. Tot i així, això no ha d'anar en perjudici d'estudiar altres

fórmules  que  substitutòries  o  addicionals  per  a  afinar  aquesta  representació.  Restem

oberts a aquesta possibilitat.
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Una cooperativa de treballadors

Entenem que preveure un model de gestió de l'hospital implementant-hi una figura inèdita

com la cooperativa de treballadors pot generar dubtes i pot afegir complexitat al projecte.

Amb tot, després d'haver estudiat les possibilitats reals de la formació d'aquesta empresa,

ho veiem com un valor afegit que farà el projecte més sòlid i més autònom. A més, creiem

que serà un gran impuls per al sector, un àmbit que l'Agència de Desenvolupament del

Berguedà creu estratègic per al futur de la comarca. Així consta a les pàgines 41-45 del Pla

d'Emprenedoria  i  Innovació  del  document  Estratègia  Berguedana (annex  5).  Aquest

document és de gran importància ja que és el referent consensuat per les institucions i els

agents econòmics i socials de la comarca.

Comptem amb un informe de LabCoop, una consultoria especialitzada en constitució de

cooperatives,  que  aclareix  els  dubtes  sobre  la  realització  d’aquest  projecte.  L'informe

Gestió  de serveis  sanitaris  i  socials  a  Berga (annex  6),  deixa  clar  que  la  creació  d'una

cooperativa sanitària de treball associat no només és possible sinó que introdueix una sèrie

d'avantatges que en fan recomanable la consideració.

L'estudi assegura documentalment que no hi ha cap impediment legal per constituir una

cooperativa de treballadors que gestioni l'Hospital de Berga i posa com a exemple un bon

nombre d'experiències nacionals i internacionals on es du a terme aquesta modalitat. 

«Tota activitat econòmica o social pot ésser objecte d’una societat

cooperativa»,

diu  l'article  1.3  de  la  Llei  de  Cooperatives  de  Catalunya.  Hi  ha  aspectes  realment
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interessants. Els articles 114-118 d'aquesta llei (annex 7), que parlen específicament del cas

que  ens  ocupa,  estableixen  que  el  regim  de  treball  –organització  del  treball,  horaris

laborals,  descansos  setmanals,  festes,  vacances,  permisos,  classificacions  professionals,

criteris retributius, excedències...–  serà decidit per l'assemblea de socis-treballadors. Així

mateix, també puntualitzen que no és imprescindible que tots els treballadors n'hagin de

ser  socis:  hi  pot  haver  fins  a  un  30%  del  treball  fet  per  treballadors  assalariats.

En  tot  cas,  les  característiques  concretes  de  la  formació,  organització,  avantatges  i

perjudicis d'una cooperativa sanitària requereixen una explicació especialitzada per part

d'experts que ja s’han compromès a realitzar-la, si convé.

No és el cas, ni a curt ni a mitjà termini, però una cooperativa sanitària no permetria ni les

retribucions desproporcionades, ni el repartiment d'eventuals beneficis,  que han de ser

reinvertits en la finalitat de la cooperativa. 

L'informe de LabCoop obre la porta, fins i tot, que sigui no una, sinó dues les cooperatives

que formin part del consorci: una de sanitària i  una d'assistència social,  si  així  es troba

adient.

L'estudi de LabCoop també suggereix que hi ha la possibilitat de constituir la cooperativa

de forma mixta per tal que també en puguin formar part els usuaris, com s'ha fet en altres

llocs com el Brasil  o els Estats Units.  Aquest és un plantejament que en principi  no es

preveu, per no afegir complexitat al projecte; a més, cal tenir en compte que els serveis

que oferiria la cooperativa de treballadors els té garantits tota la ciutadania com a dret

social.

Comptem amb un informe del senyor Jordi Escudero, tècnic de promoció econòmica del

Consell Comarcal titulat Breu informe sobre la creació d'una cooperativa (annex 9), que fa
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una acurada anàlisi de les possibilitats de constituir la cooperativa sanitària, n’adverteix la

complexitat i planteja quin n'és el procés de formació. Valorem que és un informe altament

especialitzat i  honest que presenta la viabilitat i  els avantatges d’una cooperativa sense

amagar-ne els inconvenients i les dificultats.
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Marc legal

L'article 87 de la Llei de Bases de Règim Local diu textualment: 

«Les  entitats  locals  poden  constituir  consorcis  amb  altres

administracions  públiques  per  a  finalitats  d'interès  comú  o  amb

entitats  privades  sense  ànim  de  lucre  que  persegueixin  finalitats

d'interès  públic,  concurrents  amb  els  de  les  administracions

públiques.»

Així doncs, una cooperativa sanitària sense ànim de lucre encaixaria perfectament en el

model que la llei defineix.

Comptem amb un informe del despatx d'advocats Simeó Miquel de Lleida (annex 8) que

ens aclareix un seguit  de dubtes i  ens fa veure sobretot que no hi  ha raons objectives

tècniques ni jurídiques per determinar que en el cas que ens ocupa la constitució d'una

fundació privada és més beneficiosa que la d'un consorci públic sanitari.

Es podria trobar inconvenients en el fet que no correspongués al municipi la competència

de salut i que això dificultés la constitució d'un consorci sense l'administració que l'ostenta.

Ara bé, si observem l'apartat 1 del capítol 27 de la Llei de Bases de Règim Local veurem

que:

«La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras

entidades locales podrán delegar en los Municipios el ejercicio de

competencias en materias que afecten a sus intereses propios, [...].»

Tanmateix, cal tenir en compte que en aquests moments hi ha en tràmit molt avançat una
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llei  espanyola  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  administración que  afecta

directament aquesta iniciativa. L’article 34.1 d’aquesta llei diu:

«Las  entidades  locales  [...]  no  podrán  adquirir,  constituir  o

participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos

organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y

demás  entes  durante  el  tiempo  de  vigencia  de  su  plan  económico-

financiero  o  de  su  plan  de  ajuste.»

És a dir que, com que l'Ajuntament de Berga es troba sotmès de ple a un plan de ajuste, un

cop entri  en vigor aquesta llei  serà del tot impossible constituir  un consorci.  Però això

succeiria també en cas que es constituís una fundació privada.

Si el procés es fes amb la celeritat que no s'ha mostrat fins ara, possiblement es podria

esquivar  la  prohibició  ja  que,  segons  la  mateixa  llei,  els  consorcis  ja  constituïts  no

quedarien afectats per la restricció, sempre que presentessin uns comptes sanejats. Igual

que les fundacions privades, de fet: en aquests aspectes restrictius no hi ha diferències.

En aquest cas, segons l'article 34 de la mencionada llei de reforma, les entitats que en el

moment d'entrar en vigor es trobessin en una situació de desequilibri financer, tindrien dos

mesos per presentar un pla de sanejament que s'hauria d'haver dut a efecte abans del 31

de desembre de 2014. I si no fos així, l'Ajuntament hauria de dissoldre el consorci. I si no

ho fes, quedaria dissolt automàticament l'1 d'agost de 2015. En cas que en comptes d'un

consorci fos una fundació privada, la situació i el procediment serien exactament el mateix.

L'informe del  despatx  Simeó Miquel  ens fa  veure (pàgina 11)  que aquesta mateixa llei

obliga l'administració autonòmica a assumir, en cinc anys i  de manera progressiva, tota

l'assistència primària dels ens locals, però insisteix que això no va en detriment que en

pugui continuar delegant les competències als ens locals. Tota una paradoxa.
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Altres aspectes

Pel que fa a la forma d'organització del consorci i el mode de presa de decisions, aquest

aspecte està descrit al Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (títol 7, capítol

2,  articles  312-324) i  és  en bona part  autoregulable,  ja que si  observem concretament

l'article 317.1 veurem que queda prou obert:

«Els òrgans del consorci són els que estableixen els estatuts.» 

El deute de l'hospital presenta el dilema de qui l'ha d'assumir, si ho ha de fer l'ens nou o bé

el titular antic, és a dir l'Ajuntament. A hores d'ara no coneixem amb precisió quina és la

suma total  d'aquest  deute,  ni  quines  condicions  té,  ni  quina  naturalesa.  El  que sí  que

coneixem és la situació econòmica de l'Ajuntament de Berga: té un deute de més de 18

milions d'euros.

La voluntat expressada per l'equip de govern és que sigui la fundació privada naixent qui

assumeixi la totalitat del deute. Entenem que tant el gerent, com Faura-Casas com l'equip

de govern són perfectament conscients del que disposa l'article 34 de la llei de reforma

administrativa que mencionàvem anteriorment:  si  el  31 de desembre de 2014 la  nova

entitat no està sanejada, té els  dies comptats.  Per tant  també entenem que en el  seu

objectiu de fundació privada s'hi preveu un pla de sanejament per assumir el deute i alhora

sanejar els comptes en el transcurs de l'exercici de 2014.

Se’ns fa impossible, sense disposar dels números, valorar aquest pla o fer una proposta

alternativa. Mentrestant ens hem de conformar a pensar que si el pla de sanejament és bo

per  a  la  fundació  privada  també  ho  pot  ser  per  al  consorci  sanitari  públic.
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El que no veiem tan clar és aquesta decisió de fer que sigui la nova forma de l'hospital qui

assumeixi íntegrament el deute, vist el risc de desaparició de l'ens en cas que no es pugui

sanejar en un any.

Pel que fa a la titularitat del patrimoni immoble sembla que hi ha consens en el sentit que

l'Ajuntament de Berga en conservi la titularitat. La fórmula que ha estat estudiant l'equip

de govern és el contracte de cessió d'ús, ja que això no planteja incompatibilitats legals. En

principi, no hi ha res a objectar; potser només cal afegir-hi que en cas que es conformés un

consorci públic, les aportacions de béns immobles per part de les entitats que el formen

retornarien als seus antics titulars en cas de dissolució o modificació jurídica de l'ens, o

sigui que també es podria estudiar aquesta alternativa.

Respecte de la temporalitat, som conscients que no plantegem una proposta que destaqui

per la seva agilitat,  el  procés té complexitat, especialment en el  que fa referència a la

construcció de la cooperativa, especialment pel què fa al canvi de mentalitat laboral que

requereix. Som del parer que un repte com el que encarem no ha de prioritzar l'agilitat i la

rapidesa, sinó la solidesa i la perdurabilitat. Ara bé, no creiem que el procés de constitució

d'aquest  projecte  s'allargués  més  enllà  dels  quatre  o  sis  mesos que  l'equip  de govern

compten que durarà el procés de constitució de la fundació privada.

Finalment, pel que fa a les repercussions econòmiques que pot tenir el fet d’adoptar una

forma jurídica  o  l’altra,  no  es  detecta  cap  variació  digna  de  considerar,  atès  que  si  el

CatSalut es manté com el principal client –i en aquest sentit no hi ha cap element que ens

ho faci dubtar– no sembla que els ingressos anuals hagin de dependre de com s'organitzi

jurídicament la prestació de servei.
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Conclusió

Vist  tot  això,  ens  refermem en la  proposta  de consorci  públic  sanitari,  atès  que  no es

detecten perjudicis en comparació amb la fundació privada i sí que s’hi veu l'avantatge de

mantenir la naturalesa pública de l'hospital i la seva gestió. Totes les excepcions i argúcies

que es poden utilitzar per corregir els efectes privatius de la fundació descansen sobre la

fràgil  immutabilitat de la legislació.  I  més en un moment com l'actual en què hi  ha un

procés  polític  que  pot  desembocar  en  la  constitució  d'un  nou  estat  català  i,  en

conseqüència, un nou corpus legal. Res no garantirà més el dret, el control i el caràcter

públic de l'hospital que mantenir-ne la naturalesa d'ens públic.

Creiem que cada vegada que s'externalitza o es privatitza un servei públic, l'administració

es desentén d'una tasca que els ciutadans li havien encomanat; se'n renta les mans. Som

ferms partidaris que l'administració tingui tot el control dels serveis bàsics i garanteixi que

se'n fa una gestió que no tingui cap altre destinatari possible que el ciutadà. I la sanitat és

un d'aquests serveis que és imprescindible salvaguardar. I creiem que això només es pot fer

amb titularitat i gestió públiques.

Així  doncs,  demanem  a  l'equip  de  govern  de  l'Ajuntament  de  Berga  i  al  Patronat  de

l'Hospital que ordenin als seus serveis jurídics i a la gerència de l'hospital que es posin a

treballar conjuntament en la reconversió de Sant Bernabé en consorci públic sanitari, i que

ho facin en un procés obert al seguiment dels actuals patrons i el comitè d'empresa de

l'hospital.
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Valorar les possibles figures jurídiques o estructures corporatives

alternatives per a la prestació dels serveis assistencials sanitaris i
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I. VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ 

ACTUAL

I. VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ 

ACTUAL

I. VALORACIÓ DE LA 

SITUACIÓACTUAL

I. INTRODUCCIÓ

 La Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé de Berga és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
jurídica, remuntant- se els orígens de l’Hospital a l’Edat Mitjana.

 Tot i la denominació Fundació, l’Entitat consta inscrita al Registre d’Ens Locals de Catalunya com un organisme autònom depenent
de l’Ajuntament de Berga.

 Com a organisme autònom es troba subjecta al dret local, en concret la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local, així com al Decret 179/ 1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, i al
D ecret legislatiu 2/ 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el tex refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 A dia d’avui, com a Hospital s’integra dins de la xarxa X HUP, les activitats que desenvolupa l’Entitat són:

 Activitat sanitària: hospitalització i consultes externes.
 Activitat social:gestió de la Residència Sant Bernabé.

 D ’acord amb l’article 7 dels Estatuts, el Patronat està compost per:

 President:
 L’Alcalde de Berga.

 11 vocals nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Berga:
 Sis regidors de l’Ajuntament, en número proporcional a les candidatures que el composen.
 Un membre a proposta del Bisbe de Solsona.
 D os membres proposats pel Ple de Consell Comarcal entre els membres de les Corporacions Locals de la

Comarca.
 D os veïns de Berga a proposta de l’Alcaldia.
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II.VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Febleses detectades en el sistema de gestió actual:

1. La subjecció al dret públic de l’organisme autònom dificulta
l’execució i la gestió de les activitats econòmiques que
desenvolupa.

2. El règim de comptabilitat pública a la que està sotmès
l’organisme autònom comporta una major dificultat en la gestió
comptable, pressupostària i de rendició de comptes de l’entitat

3. Subjecció al Text refós de la Llei de contractes del sector públic
tant en la fase de preparació i adjudicació del contracte com en
la fase de formalització i execució del contracte.

4. Alt grau d’intervenció i d’implicació de l’Ajuntament de Berga
en la presa de decisions de la Fundació, que pot repercutir en la
gestió de l’activitat.

5. La dependència jurídica de l’Ajuntament condiciona la capacitat
d’endeutament d’ambdues entitats.

6. La seva denominació actual (Fundació Benèfica de l’H ospital Sant

Bernabé de Berga) pot confondre amb l’actual legislació de
fundacions (Llei 4/ 2008)

Aspectes de millora: 

1. Separar l’activitat sanitària de l’activitat social.

2. Possibilitat de diferir l’impacte en el cost de l’IVA d’inversions.

3. Assolir un major grau de representació d’entitats públiques i
privades de la Comarca del Berguedà vinculades a la prestació de
serveis assistencials i socials.
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III. OBJECTIUSA ASSOLIR

La determinació de la figura jurídica o estructura corporativa òptimes per a la

realització de les activitats que actualment desenvolupa l’Ajuntament de Berga a través

de la Fundació Benèfica Hospital de Sant Bernabé de Berga que permeti superar les

febleses detectades i aconseguir la millora de diferents aspectesvinculats a la gestió.
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IV. ANÀLISI I VALORACIÓ FIGURES JURIDIQUES ALTERNATIVES

Dins d’un ampli ventall que permet l’ordenament jurídic vigent s’analitzen diverses figures jurídiques alternatives a l’actual, a fi

de destacar- ne els trets principals, ressaltant- ne les possibles limitacions i permetre disposar d’elements de valoració de les

alternatives possibles.

Els elements de valoració són els que es detallen a continuació:

• Partícips: naturalesa, pública o privada, que ha de tenir el membre o els membres que hi participin.

• Responsabilitat dels socis, partícips o promotors: determinació i limitació de les responsabilitats dels membres de l’òrgan de govern.

• Procediment de constitució: nivell de complexitat en el procés de constitució.

• Aportació de capital: capital mínim a aportar per a la constitució.

• Òrgans de govern: òrgans a qui correspondrà la presa de decisions de l’entitat i que, per tant, ostentaran autonomia en la presa de decisions que afectaran a

l’entitat.

• Contractació d’obres, servies i subministraments: grau de subjecció a la normativa de contractació pública.

• Capacitat d’endeutament: possibles limitacions legals a la capacitat d’endeutament de l’entitat.

• Règim pressupostari i comptable: limitacions de caràcter pressupostari i de gestió que suposa la subjecció al sistema de comptabilitat pública.

• Destí del patrimoni en casd’extinció: possibilitat de reversió del patrimoni als fundadors i/ o partícips.

• Impost sobre Societats: règim de tributació (exempcions/ bonificacions).

• Impost sobre el Valor afegit: exempció de l’IVA en la realització d’activitats d’assistència social.

• Altresbeneficis fiscals: a l’hora de constituir l’Entitat, així com en el transcurs del desenvolupament de les activitats.

• Contractació de personal: subjecció al règim laboral general i/ o subjecció als principis bàsics d’igualtat d’oportunitats, mèrit, capacitat i publicitat.
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IV. ANÀLISI I VALORACIÓ FIGURES JURIDIQUES ALTERNATIVES

de difícil aplicació a l’objecte del present  informe
Figures jurídiques analitzades:

 Fundació privada

 Fundació del sector públic

 Entitat pública empresarial local

 Consorci públic local

 Societat mercantil

Figures jurídiques excloses:

X Unió temporal d’empreses (UTE)

X Agrupació d’interès econòmic (AIE)

X Societat cooperativa (SCCL)
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FUNDACIÓ PRIVADA 

Punts forts Punts febles
Els fundadors poden ser tot tipus de persones físiques o jurídiques
(amb majoria de membresprivats)

La representació en el patronat de la fundació no és proporcional a les
aportacions realitzades

La responsabilitat dels promotors de la fundació es limita a les
aportacions efectuades

La limitació a la possibilitat de recuperar les aportacions realitzades a una
fundació privada pot suposar un fre a l’adopció d’aquesta alternativa front a
d’altres tipus d’entitats jurídiques que permeten la reversió del patrimoni

El fet que la fundació se sotmeti al dret privat pot facilitar i agilitzar la
gestió en relació amb d’altres figures jurídiques sotmeses al dret
públic

La dotació inicial de la fundació ha de consistir en diners o altres béns fructífers i
no pot tenir un valor inferior a 30.000 euros.

La contractació d’obres, subministraments i serveis se subjecta al dret
privat.

L’endeutament de la fundació no computa a l’endeutament de l’ens
local del que depèn
Els beneficis fiscals als que es pot acollir la fundació (tant pel que fa a
l’Impost sobre Societats com en l’ITPiAJD i tributs locals) pot afavorir
l’aplicació d’aquesta figura com a instrument de gestió de prestació de
serveisd’interès general

L’exempció de l’IVA en la prestació de serveis socials per part d’una
fundació privada pot suposar una millora competitiva front a d’altres
entitats jurídiques que no gaudeixen de l’exempció

La Llei 49/2002 permet aprofitar els beneficis fiscals derivats del
mecenatge, permeten la col·laboració de persones físiques i jurídiques
en l’activitat d’interès general realitzada per l’entitat.

La contractació de personal pot ser directa.
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I. MARC JURÍDIC GENERAL DEL CONSORCI:FUNDACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Punts forts Punts febles
Els fundadors poden ser tot tipus de persones físiques o jurídiques
(amb com a mínim un fundador privat).

La representació en el patronat de la fundació no és proporcional a les
aportacions realitzades.

En tot cas cal que l’aportació o la participació en l’òrgan de govern sigui
majoritària d’administracions públiques i/ o d’ens del sector públic sigui
majoritària.

La responsabilitat dels promotors de la fundació es limita a les
aportacions efectuades

La possible participació majoritària d’ens públics en la fundació pot condicionar
significativament la presa de decisions estratègiques

El fet que la fundació se sotmeti al dret privat pot facilitar i agilitzar
la gestió en relació amb d’altres figures jurídiques sotmeses al dret
públic

La limitació a la possibilitat de recuperar les aportacions realitzades a una
fundació privada pot suposar un fre a l’adopció d’aquesta alternativa front a
d’altres tipus d’entitats jurídiques que permeten la reversió del patrimoni

Els beneficis fiscals als que es pot acollir la fundació (tant pel que fa a
l’Impost sobre Societats com en l’ITPiAJD i tributs locals) pot
afavorir l’aplicació d’aquesta figura com a instrument de gestió de
prestació de serveisd’interès general

L’endeutament de la fundació pot computar a l’endeutament de l’ens local del
que depèn

L’exempció de l’IVA en la prestació de serveis assistencials i socials
per part d’una fundació privada pot suposar una millora competitiva
front a d’altres entitats jurídiques que no gaudeixen de l’exempció

La qualificació com a fundació del sector públic limita la lliura contractació de
béns i serveis

La Llei 49/2002 permet aprofitar els beneficis fiscals derivats del
mecenatge, permeten la col·laboració de persones físiques i
jurídiques en l’activitat d’interès general realitzada per l’entitat.

La qualificació com a fundació del sector públic limita la lliura contractació de
personal

La dotació inicial de la fundació ha de consistir en diners o altres béns fructífers
i no pot tenir un valor inferior a 30.000 euros.

N ota: d’acord amb la Llei 7/ 2012, de 15 de juny, de modificació de l llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, ha desaparegut la 

qualificació de fundacions del sector públic, si bé aquesta figura jurídica continua existint en altres marcs normatius, com el de contractació del sector públic.
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ENTITAT PÚBLICA EM PRESARIAL LOCAL

Punts forts Punts febles

No és necessària l’aportació d’un capital mínim en la constitució de
l’EPEL

N o permet la participació d’altres entitats més enllà de l’administració local
que la constitueix

En cas de dissolució de l’EPEL és possible la reversió del patrimoni
aportat per l’entitat creadora

La representació en els òrgans de govern s’estableix estatutàriament

L’EPEL pot gaudir d’exempció parcial en l’Impost sobre Societats,
si bé aquest no abasta les rendes obtingues pel desenvolupament
d’activitats econòmiques

N o hi ha una limitació de la responsabilitat de l’Administració Local que la
constitueix

L’EPEL gaudeix d’exempció en l’IVA pels ingressos que es derivin
de les activitats assistencials que pugui realitzar, tant de caràcter
hospitalari com social

Tot i que la capacitat d’endeutament de l’EPEL vindrà determinada pel seu
pressupost, aquesta pot condicionar i venir condicionada per la capacitat
d’endeutament de l’administració pública creadora

La contractació de béns i serveis per part de l’EPEL estarà sotmesa als
procediments regulats a la Llei de contractes del sector públic

La contractació de personal no és lliura, sinó que se subjecta als principis de
mèrit, capacitat, publicitat…
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CONSORCI PÚBLIC LOCAL

Punts forts Punts febles
Instrument emprat de forma habitual en el sector sanitari i social N o permet la participació d’entitats privades amb afany de lucre

La manca de regulació jurídica del consorci local pot suposar una
bona fórmula jurídica per emprendre actuacions que requereixin
inversions significatives sense limitar la capacitat d’endeutament dels
ens consorciats

La representació en els òrgans de govern s’estableix estatutàriament i no té per
què vincular-se a les aportacions realitzades pels ens consorciats

No és necessària l’aportació d’un capital mínim en la constitució del
consorci

Tot i que la capacitat d’endeutament del consorci vindrà determinada pel seu
pressupost, aquesta pot condicionar i venir condicionada per la capacitat
d’endeutament de l’administració pública amb participació majoritària al seu
òrgan de govern

La responsabilitat dels ens consorciats es limita a les aportacions
realitzades

El règim de comptabilitat pública a la que està sotmès el consorci pot comporta
una major dificultat en la gestió comptable, pressupostària i de rendició de
comptes de l’entitat

En cas de dissolució del consorci és possible la reversió del patrimoni
aportat per les diferentsentitatsconsorciades

La contractació de béns i serveis per part del consorci estarà sotmesa als
procediments regulats a la Llei de contractes del sector públic

El consorci gaudeix d’exempció parcial en l’Impost sobre Societats, si
bé aquest no abasta les rendes obtingues pel desenvolupament
d’activitats econòmiques

La contractació de personal no és lliura, sinó que se subjecta als principis de
mèrit, capacitat, publicitat…

L’exempció de l’IVA en la prestació de serveis socials per part del
consorci pot suposar una millora competitiva front a d’altres entitats
jurídiques que no gaudeixen de l’exempció

12



SOCIETAT MERCANTIL (participació majoritària d’ens del sector públic) 

Punts forts Punts febles
Permet la participació de tot tipus de personesfísiques o jurídiques La participació del sector públic en l’entitat condiciona la presa de

determinades decisions

La responsabilitat dels socis es limita a les aportacions efectuades al
capital social de l’entitat

La composició de l’òrgan de govern ve condicionada en el cas de societats
participades per entitats del sector públic

La seva fórmula capitalista relaciona el control de l’entitat amb la
proporció en la seva participació

La participació majoritària del sector públic limita la lliure contractació de béns
i serveis

La representació en els òrgans de govern és en funció de la
participació en la societat

La participació majoritària del sector públic pot limitar la capacitat
d’endeutament de l’entitat i de l’administració pública de la que depèn

La subjecció al dret privat facilita i agilitza la gestió en relació a
d’altres tipus d’entitats

La subjecció al règim general de tributació en l’Impost sobre Societats, suposa
una major tributació de les rendes obtingudes en relació a d’altres tipus
d’entitats, tot i la possible aplicació de bonificacions per a determinades rendes

En cas d’extinció de la societat són els socis qui decideixen el destí
del patrimoni resultant

La subjecció i no exempció de l’IVA en la prestació de serveis socials pot situar
en una posició menys competitiva en relació a d’altres figures jurídiques

Existència d’un capital mínim per a la seva constitució

La contractació de personal no és lliura, sinó que ha de subjectar- se als
principis de mèrit, capacitat, publicitat…
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SOCIETAT MERCANTIL (participació minoritària d’ens del sector públic) 

Punts forts Punts febles
Permet la participació de tot tipus de personesfísiques o jurídiques La participació del sector públic en l’entitat condiciona la presa de

determinades decisions

La responsabilitat dels socis es limita a les aportacions efectuades al
capital social de l’entitat

La composició de l’òrgan de govern ve condicionada en el cas de societats
participades per entitats del sector públic

La seva fórmula capitalista relaciona el control de l’entitat amb la
proporció en la seva participació

La subjecció al règim general de tributació en l’Impost sobre Societats, suposa
una major tributació de les rendes obtingudes en relació a d’altres tipus
d’entitats, tot i la possible aplicació de bonificacions per a determinades rendes

La representació en els òrgans de govern és en funció de la
participació en la societat

La subjecció i no exempció de l’IVA en la prestació de serveis socials pot situar
en una posició menys competitiva en relació a d’altres figures jurídiques

La subjecció al dret privat facilita i agilitza la gestió en relació a
d’altres tipus d’entitats

Existència d’un capital mínim per a la seva constitució

En cas d’extinció de la societat són els socis qui decideixen el destí
del patrimoni resultant

L’endeutament de la societat no computa a l’endeutament de l’ens
local del que depèn

La contractació d’obres, subministraments i serveis se subjecta al
dret privat

La contractació de personal pot ser directa
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CONCLUSIONS DE LES OPCIONS PLANTEJADES (IV)

FUNDACIÓ 
PRIVADA

FUNDACIÓ DEL 
SECTOR PÚBLIC

ENTITAT 
PÚBLICA 

EMPRESARIAL 
LOCAL

CONSORCI 
PÚBLIC LOCAL

SOCIETAT MERCANTIL

Majoritària Minoritària

La determinació dels
partícips és lliura?

SÍ SÍ (1) NO NO (2) SÍ SÍ

La responsabilitat
dels partícips és
limitada?

SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ

El procediment de
constitució ésàgil?

SÍ NO (3) NO (3) NO (3) NO (3) SÍ

Pot constituir- se
sense un capital
mínim?

NO NO SÍ SÍ NO NO

La composició dels
òrgans de govern és
lliura?

SÍ NO (4) NO NO NO (5) NO (5)

La contractació
d’obres,
subministraments i
serveisés lliura?

SÍ NO NO NO NO SÍ

15

(1) Amb l’aportació o la participació majoritària d’entitats públiques. (4) Pot suposar una majoria de representantsdel sector públic en l’òrgan de govern.

(2) Limitada a administracions públiques i a entitats sense afany de lucre. (5) En funció de la participació en el capital.

(3) La participació d’entitatspúbliques pot dificultar/ alentir el procés de constitució.



FUNDACIÓ 
PRIVADA

FUNDACIÓ 
DEL SECTOR 

PÚBLIC

ENTITAT 
PÚBLICA 

EMPRESARIAL 
LOCAL

CONSORCI 
PÚBLIC LOCAL

SOCIETAT MERCANTIL

Majoritària Minoritària

L’endeutament de
l’Entitat és independent de
l’endeutament dels seus
partícips?

SÍ NO NO NO NO SÍ

L’Entitat se subjecta al
sistema de comptabilitat
privada?

SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ

En cas d’extinció de
l’Entitat és possible la
reversió del patrimoni als
partícips/ fundadors?

NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ

Exempcions/ bonificacions
de l’IS

SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO

Exempció de l’IVA dels
serveissocials

SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO

Altresbeneficis fiscals SÍ SÍ NO NO NO NO

La contractació de
personal pot ser directa?

SÍ NO NO NO NO SÍ

CONCLUSIONS DE LES OPCIONS PLANTEJADES (IV)
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V.  PROPOSTA DE REESTRUCTURACIÓ CORPORATIVA

Opció 1

Ajuntament

Entitat gestora de l’activitat 
assistencial sanitària i social

Una única Entitat, que pot estar

promoguda per l’Ajuntament, assumiria

l’activitat assistencial sanitària i social.
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V.  PROPOSTA DE REESTRUCTURACIÓ CORPORATIVA

Opció 2

Ajuntament

Entitat 
gestora de 
l’activitat 

assistencial 
sanitària i 

social

Una Entitat assumiria l’activitat

assistencial sanitària i social; mentre que

l’altra únicament es quedaria amb la

titularitat del patrimoni, que mitjançant el

corresponent contracte d’arrendament,

s’utilitzaria per dur a terme l’activitat

assistencial.

Entitat 
titular del 
patrimoni

ARRENDAMENT

18



V.  PROPOSTA DE REESTRUCTURACIÓ CORPORATIVA

Opció 3

Ajuntament

Entitat 
gestora de 
l’activitat 

assistencial 
sanitària

Entitat 
gestora de 
l’activitat 

assistencial 
social

Entitat 
titular del 
patrimoni

ARRENDAMENT ARRENDAMENT

Una Entitat assumiria l’activitat assistencial sanitària i una altra

la social; d’altra part, existiria una Entitat titular del patrimoni

necessari per dur a terme les activitats assistencials que

arrendaria a les entitats encarregades de dur a terme l’activitat

assistencial.
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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PLANTEJADES  

Opció 1:

20

+ Permetria superar les febleses detectades en el sistema de gestió actual, en major o menor mesura en funció 
de la figura jurídica per la que s’opti.

Opció 2:

+
Permetria superar les febleses detectades en el sistema de gestió actual, en major o menor mesura 
en funció de la figura jurídica per la que s’opti.

Permetria diferir l’IVA.

Opció 3:

+

Permetria superar les febleses detectades en el sistema de gestió actual, en 
major o menor mesura en funció de la figura jurídica per la que s’opti.

Permetria diferir l’IVA.

Permetria separar 
l’activitat assistencial 
de la social.
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PROPOSTA D’ESTRUCTURA CORPORATIVA

Ajuntament

Entitat gestora 
de l’activitat 
assistencial 

sanitària i social

ARRENDAMENT

Fundació 
Privada

Entitat Pública 
Empresarial Local

Entitat titular del 
patrimoni



www.faura-casas.com

Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. 

Pau Claris, 94 Barcelona I tel 902 28 28 30 

info@ faura-casas.com 

22



                                                                                                                           

Annex 2

Programa electoral CiU Berga

[extracte]

                                                                                                                                         



18 programa electoral CiU 2011

joves a títol individual), el lleure educatiu 

(activitats solidàries i de cooperació, 

conscienciació contra la violència de 

gènere, camps de treball i estades 

internacionals) i la creació jove (suport, 

assessorament tècnic i cessió d’espais 

als joves creadors).

Mobilitat. >  Fer més assequible la 

mobilitat. Gestionar la integració tarifària 

del servei d’autobús ins a Barcelona.

Emancipació. >  Aposta per la formació, 

l’habitatge i el treball, que facin possible 

l’emancipació juvenil. 

Salut.  > Programes per a la prevenció en 

salut i de foment d’hàbits saludables.

Objectiu: millora  

dels serveis de salut

Hospital Sant Bernabé:  > millores en 

infraestructures i serveis.

Ampliació d’infraestructures.  ›

Posada en servei de l’ampliació de 

l’hospital. Projecte de la segona fase 

a l’ediici d’hospitalització. Millora dels 

accessos i zones d’aparcament.

Psiquiatria i Salut Mental.  ›

Incorporació de l’especialitat de 

Psiquiatria en Salut Mental i centre de 

dia intra o extrahospitalari.

Consolidació de serveis.  ›

Manteniment i potenciació de tots els 

serveis sanitaris existents.

Gestió.  › Creació d’un consorci 

sanitari del Berguedà per poder 

oferir els millors serveis sanitaris 

possibles a la ciutadania. Per això 

es fa necessari poder prendre les 

decisions des del territori, mitjançant 

un ens format per professionals 

comarcals.

Consell Municipal de Salut. ›  Amb 

l’objectiu de fomentar la participació 

dels ciutadans i dels professionals 

en les decisions estratègiques de 

l’àmbit de salut, al Consell Municipal 

de Salut s’integraran diferents visions 

estratègiques i de valors per a la 

millora dels serveis assistencials i 

sanitaris.
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Annex 3

Llei de Contractes del

Sector Públic

[extracte]

                                                                                                                                         



Llei de contractes del sector públic

Artículo 3. Ámbito subjetivo.

1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y 
entidades:

a.La  Administración  General  del  Estado,  las  Administraciones  de  las  Comunidades  Autónomas  y  las
Entidades que integran la Administración Local.

b.Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c.Los  organismos  autónomos,  las  entidades  públicas  empresariales,  las  Universidades  Públicas,  las
Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas
a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con
independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones
de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d.Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las
mencionadas en las letras a a f del presente apartado sea superior al 50 %.

e.Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.

f.Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias
entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia,
esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

g.Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

h.Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados
específicamente  para  satisfacer  necesidades  de  interés  general  que  no  tengan  carácter  industrial  o
mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su
actividad,  controlen  su  gestión,  o  nombren  a  más  de  la  mitad  de  los  miembros  de  su  órgano  de
administración, dirección o vigilancia.

i.Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.

2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas los 
siguientes entes, organismos y entidades:

a.Los mencionados en las letras a y b del apartado anterior.

b.Los Organismos autónomos.

c.Las Universidades Públicas.

d.Las  entidades  de  derecho público  que,  con  independencia  funcional  o  con  una  especial  autonomía
reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un
determinado sector o actividad, y

e.Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de
las mismas que cumplan alguna de las características siguientes:

a. que su actividad principal  no consista  en la producción en régimen de mercado de bienes y
servicios  destinados  al  consumo  individual  o  colectivo,  o  que  efectúen  operaciones  de
redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o

b. que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos
como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales 
estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, los siguientes entes, organismos y entidades:

a.Las Administraciones Públicas.

b.Todos  los  demás  entes,  organismos  o  entidades  con  personalidad  jurídica  propia  distintos  de  los
expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés
general  que no tengan carácter  industrial  o  mercantil,  siempre que uno o  varios sujetos  que deban
considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente
su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de
administración, dirección o vigilancia.

c.Las  asociaciones  constituidas  por  los  entes,  organismos  y  entidades  mencionados  en  las  letras
anteriores.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t1.html#a6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t1.html#a6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t1.html#a6
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Estatuts Fundació Privada

Hospital Sant Bernabé

[esborrany]

                                                                                                                                         



ESTATUTS DE LA

“FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT BERNABÉ DE BERGA”

TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Denominació

Amb la denominació  “FUNDACIO HOSPITAL DE SANT BERNABÉ DE BERGA” es 

constitueix una fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, amb 

personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per complir les seves finalitats.

La fundació es regirà per la seva carta fundacional, pels seus estatuts i per les normes 

que doni el seu patronat, sempre d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries de 

la Generalitat de Catalunya i totes aquelles altres que siguin d’aplicació.

Article 2.- Durada i Personalitat Jurídica

La  fundació  es  constitueix  amb  caràcter  permanent  i  per  tant,  la  seva  durada  serà 

indefinida.

La personalitat jurídica d’aquesta començarà en el moment de la seva vàlida constitució, 

que es produirà amb l’atorgament de la carta fundacional en escriptura pública, sempre 

que s’inscrigui en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 3.- Actes i Contractes

La fundació, en tant que persona jurídica, té patrimoni propi i pot adquirir, conservar, 

posseir, administrar i rebre per qualsevol títol, tota mena de béns, mobles i immobles, i 

drets. Al respecte, podrà celebrar tota mena d’actes i contractes de conformitat amb la 

legislació vigent. Igualment, podrà alienar i gravar els béns dels quals sigui propietària, 

amb les autoritzacions pertinents i d’acord amb les disposicions legals vigents.



Article 4.- Domicili

El domicili de la fundació es fixa a Berga, .............................

TÍTOL II – OBJECTE, FINALITATS I BENEFICIARIS

Article 5.- Objecte i Finalitats

La fundació té per objecte:

a) La prestació, gestió i promoció de tota classe d’activitats, incloses les de tipus 

gerencial, tècnic i administratiu, referents o relacionades amb serveis sanitaris, 

socials i sociosanitaris, serveis domiciliaris d’assistència, ajuda i suport.

b) La promoció de la salut i la prevenció de les malalties, en concordança amb els 

diferents nivells d’assistència social i sociosanitària.

c) La  formació,  la  docència  i  actualització  dels  coneixements  especialitzats  del 

personal sanitari, i en particular, de la pròpia fundació.

d) La promoció del desenvolupament dels recursos socials i sociosanitaris a través 

de les accions i programes propis o amb entitats concertades.

e) Proporcionar serveis de rehabilitació.

f) Les activitats d’investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les 

ciències de la salut.

g) Totes  les  que estiguin  directament  o indirecta  relacionades  amb les  finalitats 

esmentades anteriorment i que acordi el Patronat de la Fundació.

L’objecte  fundacional  podrà  realitzar-se  de manera  directa  o a  través  de  contractes, 

concerts i convenis de col·laboració amb terceres persones.

Les  activitats  fundacionals  es  faran  principalment,  però  no  exclusivament,  dins  del 

territori de Catalunya.



L’anterior enumeració d’objectius o finalitats de la fundació no té caràcter limitatiu, ni 

entranya obligatorietat d’atendre a tots, ni un ordre de prelació entre ells.

Les  activitats  relacionades  amb  els  fins  de  la  fundació  seran  dutes  a  terme  per 

professionals amb la titulació corresponent i segons les normes que específicament les 

regulin, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos pertinents.

El patronat tindrà plena llibertat  per seleccionar,  entre aquests  objectius, aquells  que 

consideri  més  oportuns  o  adequats  a  les  circumstàncies  o  realitzar-ne  d’altres  que 

compleixin igualment les seves finalitats essencials i la voluntat dels fundadors.

Article 6.- Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de la fundació aquelles persones que estiguin dintre del seu 

objecte i  finalitat  o qualssevol  altres  que el  patronat  pugui  determinar  amb caràcter 

discrecional, de forma que ningú pugui al·legar, ni individualment ni col·lectivament, 

davant  la  fundació  cap  dret  d’ús  ni  gaudir  dels  beneficis  o  ajudes  que la  fundació 

confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

L’elecció dels beneficiaris serà efectuada pel patronat amb criteris d’imparcialitat i no 

discriminació  entre  les  persones,  sempre  que  puguin  integrar-se  en  les  finalitats 

esmentades.

TÍTOL III – PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC

Article 7.- Patrimoni

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El 

patrimoni està integrat: 

a)  per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.

b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb 

la finalitat d’incrementar la dotació, i 



c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al 

patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 8.- Adscripció del patrimoni fundacional

L’adscripció del patrimoni fundacional serà decidida pel patronat de la fundació, amb la 

possibilitat de poder disposar de la seva materialització en els béns definits en l’article 

anterior, sempre i quan no siguin utilitzats per cobrir despeses corrents i es mantingui 

íntegre el patrimoni fundacional.

Article 9.- Utilització de les rendes i ingressos

D’acord  amb els  límits  legals,  les  rendes  obtingudes  del  patrimoni  fundacional,  els 

ingressos de l’activitat de la fundació i els ingressos de les donacions corrents, seran 

utilitzats per la fundació per l’assoliment de les seves finalitats i objectius, o bé per 

incrementar el seu patrimoni.

A la realització dels fins fundacionals haurà de ser destinat, almenys, el setanta per cent 

de les rendes i altres ingressos nets anuals que obtingui la fundació. Si la fundació rep 

béns sense que se n’especifiqui la destinació, el patronat ha de decidir si han d’integrar-

se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

No entren en el càlcul del percentatge establert  per l’apartat  anterior,  els  donatius o 

altres recursos que s’obtenen per incrementar la dotació i  els resultats  extraordinaris 

obtinguts per alienacions de béns o drets de la dotació que mantenen aquest caràcter de 

dotació.

L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos s’ha de fer efectiva en el termini 

de  tres  exercicis,  a  comptar  de  l’inici  del  següent  al  de  l’acreditació  comptable,  a 

excepció dels supòsits que el Protectorat hagi autoritzat un termini diferent.

Article 10.- Pressupost



Cada any es formalitzarà el pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici de l’any 

següent.  En  l’estat  d’ingressos  s’hi  comprendran  tots  els  rendiments  que  calculi  i 

prevegi  que han de produir  els  béns  fundacionals,  així  com els  que procedeixin de 

donacions o ingressos de l’activitat de la fundació.

En l’estat  de  despeses  s’hi  comprendran totes  aquelles  que  puguin  produir-se  en  el 

mateix exercici.

Article 11.- Exercici econòmic

L’exercici econòmic de la fundació coincidirà amb l’any natural i es tancarà el 31 de 

desembre de cada any.

Article 12.- Comptes Anuals

Tancat l’exercici econòmic, el patronat formularà l’inventari i els comptes anuals.

Els comptes han d’estar integrats per:

a) El  balanç  de  situació  que  ha  d’especificar  amb  claredat  els  béns  o  els 

elements  que  s’integren  en  la  dotació  o  que  són  finançats  amb  aquesta 

dotació.

b) El compte de pèrdues i guanys.

c) La memòria, que ha d’incloure almenys:

c.1.  La liquidació del pressupost de l’exercici finalitzat i, si escau, el detall 

dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar.

c.2. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

c.3. El detall de les societats participades majoritàriament de forma directa o 

indirecta, amb indicació del percentatge de participació.



Article 13.- Aprovació i rendiment dels comptes

Els comptes anuals han de ser aprovats pel patronat dins dels sis mesos següents a la 

data del tancament de l’exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president.

La rendició de comptes s’ha de presentar al Protectorat en el termini de trenta dies a 

comptar de la seva aprovació.

Article 14.- Comptabilitat i Llibres

La fundació portarà la comptabilitat de manera adequada a la naturalesa de les seves 

activitats  i  de  forma  que  permeti  un  seguiment  de  les  seves  operacions  així  com 

l’elaboració  dels  comptes  anuals  i  ha  d’ajustar-se  als  principis  i  normes  de  la 

comptabilitat que hi siguin aplicables.

La fundació portarà, almenys, el llibre diari, el d’inventari i comptes anuals i el d’actes.

El llibre d’inventari i comptes anuals de la fundació s’ha d’obrir amb l’inventari inicial 

extret de la carta fundacional, i s’hi ha de transcriure anualment l’inventari de tancament 

de l’exercici i els comptes anuals.

El llibre d’actes ha de recollir les actes de les reunions del patronat, i dels altres òrgans 

de  govern,  autenticades  segons  les  normes  generals  de  funcionament  dels  òrgans 

col·legiats.

TÍTOL IV – ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 15.- Patronat

El patronat és l’òrgan de govern i representació de la fundació. Pot dur a terme tota 

classe d’actes i negocis jurídics, i pot actuar en l’àmbit jurisdiccional, només amb les 

limitacions que resultin de la llei i dels estatuts.

Article 16.- Composició del Patronat i requisit per ser-ne membre



Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona  física  amb capacitat d’obrar plena; 

que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per 

administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra 

l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.  En cap cas podran formar part  del 

Patronat les persones físiques que mantinguin algun tipus de relació contractual amb la 

fundació, incloses les de caràcter laboral.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, 

per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o 

per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

El  patronat  estarà  integrat  per  un  mínim  de  5  i  un  màxim  de  13  membres.  La 

composició del patronat es correspon amb el següent:

a) Seran patrons nats: l’Alcalde/ssa de l’Ajuntament de Berga, la persona que ocupi 

el càrrec de regidor de salut de l’Ajuntament de Berga i 3 persones que ocupin 

altres regidories de l’Ajuntament de Berga, escollits pel Ple de la corporació.

b) Vuit membres nomenats pel patronat, a proposta de les següents entitats:

- Un del Consell Comarcal del Berguedà.

- Un de l’Associació de Veïns de Berga.

- Un del Bisbat de Solsona.

- Un de la Cambra de Comerç del territori.

- Un del Col·legi de Metges de Barcelona.

- Un de l’Associació de Veïns de la comarca del Berguedà.

- Un de la Fundació Unió Catalana d’Hospitals.

- Un dels sindicats amb presència a la comarca del Berguedà.

El  càrrec  de  patró  atribuït  a  una  persona  jurídica  serà  exercit  per  la  persona  física 

designada d’acord amb la seva pròpia normativa i estatuts.



Els patrons designats per l’entitat fundadora exerciran el seu càrrec durant quatre anys 

des de la seva acceptació expressa, essent possible la reelecció sempre que concorrin en 

els reelegits els requisits exigits per al seu nomenament però cessaran en cas de perdre 

la condició de membres de l’entitat fundadora en virtut de la qual accediren al càrrec. 

En el supòsit de cessament en el càrrec de patró abans de la terminació del mandat, el 

substitut romandrà en el càrrec durant tot el mandat de patró.

Els membres del patronat exerciran el càrrec gratuïtament, però podran rescabalar-se de 

les despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec els hagi ocasionat.

Article 17.- Facultats del patronat

El patronat té les facultats següents:

1. Representar la fundació dins i fora de judici.

2. Atorgar  tot  tipus  de  negocis  jurídics,  d’administració,  disposició,  domini  i 

garantia, acceptar donacions i subvencions, alienar béns immobles i  acceptar, 

lliurar i endossar lletres de canvi. Totes aquestes atribucions i facultats s’entenen 

sense perjudici de l’obtenció de les aprovacions i autoritzacions que legalment 

escaiguin del Protectorat.

3. Dirigir  les  activitats  de  la  fundació,  administrar-ne  els  béns  i  aplicar-ne  els 

recursos al compliment de la finalitat fundacional.

4. Nomenar  i  separar  el  personal  que presti  serveis  a  la  fundació  i  fixar-ne  les 

retribucions.

5. El patronat podrà delegar les seves facultats en un o més d’un dels seus membres 

i  nomenar  apoderats  generals  o  especials  amb  funcions  mancomunades  o 

solidàries. No són però, delegables, la modificació dels estatuts, la fusió, escissió 

o  dissolució  de  la  fundació,  l’aprovació  dels  comptes,  la  formulació  del 

pressupost, la venda i el gravamen dels béns immobles i els valors mobiliaris no 

cotitzats  en  borsa,  ni  qualsevol  altre  acte  que  necessiti  l’autorització  o 

l’aprovació del Protectorat.



6. El patronat formularà i aprovarà cada any, dins dels sis mesos següents a la data 

del tancament de l’exercici, l’inventari i els comptes anuals.

7. Les altres que li atribueixen les disposicions legals i aquests estatuts.

Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització 

del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 18.- Obligacions dels patrons

Els patrons estan obligats a:

a) Fer que es compleixin els objectius de la fundació, d’acord amb les disposicions 

dels estatuts.

b) Conservar  els  béns  i  els  drets  que  integren  el  patrimoni  de  la  fundació  i 

mantenir-ne plenament la productivitat,  segons els criteris  financers i  d’acord 

amb les circumstàncies econòmiques.

c) Servir el càrrec amb la diligència d’un administrador lleial.

Article 19.- Distribució de càrrecs

El patronat designarà, per majoria dels seus membres, al president, i si s’escau un o 

diversos  vicepresidents.  També  nomenarà  un  secretari  que  podrà  no  pertànyer  al 

patronat, en aquest cas tindrà dret a assistir amb veu però sense vot a les seves reunions.

Article 20.- Facultats del president, vicepresident i secretari

1. Correspon al president:

a) Representar institucionalment a la Fundació.

b) Convocar les reunions del patronat i fixar-ne l’ordre del dia.



c) Dirigir els debats, fer conèixer el resultat de les votacions i donar per 

concloses les sessions.

d) Signar les actes amb el secretari.

e) Donar el vistiplau als certificats lliurats pel secretari.

f) Exercir el vot de qualitat en cas d’empat en les votacions.

2. Correspon al vicepresident:

a) Totes aquelles funcions que li delegui el president.

b) Substituir al president en els casos d’absència, malaltia i altres supòsits 

legals.

3. Correspon al secretari:

a) Portar i custodiar el llibre d’actes.

b) Redactar les actes i signar-les, juntament amb el president.

c) Lliurar  certificats  literals,  de  particulars  o  en  relació  amb  les  actes 

aprovades.

Article 21.- Reunions del patronat i convocatòries

1. El patronat es reunirà tantes vegades com ho cregui adient el president o ho 

sol·liciti almenys una tercera part dels seus membres i, com a mínim, una 

vegada l’any en reunió ordinària (dins dels sis mesos següents a la data del 

tancament de l’exercici) per aprovar els comptes anuals: balanç de situació, 

compte de resultats i memòria.

2. Cursarà  la  convocatòria  el  secretari,  per  manament  del  president,  per 

qualsevol  mitjà  idoni  perquè amb una antelació  mínima de  quaranta-vuit 

hores, pugui arribar a coneixement dels patrons.



3. Les persones jurídiques hauran de fer-se representar en el patronat per una 

persona física. Quan la qualitat de patró sigui atribuïda al titular d’un càrrec 

podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi. 

En cap altre cas els patrons no poden delegar llur representació, atès que 

l’exercici del càrrec és personalíssim.

4. No caldrà convocatòria quan es trobin reunits tots els membres de l’òrgan i 

acceptin per unanimitat celebrar la sessió.

5. El  patronat  es  pot  reunir  excepcionalment  mitjançant  videoconferència, 

multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física 

dels  patrons.  En  aquests  casos  és  necessari  garantir  la  identificació  dels 

assistents  a  la  reunió,  la  continuïtat  en  la  comunicació,  la  possibilitat 

d’intervenir  en  les  deliberacions  i  l’emissió  del  vot.  La  reunió  s’ha 

d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals 

s’han  de  considerar  patrons  assistents  aquells  que  hagin  participat  en  la 

multiconferència i/o videoconferència. 

6. El patronat quedarà vàlidament constituït i les seves reunions es consideraran 

vàlides quan concorrin a la reunió la majoria dels seus membres. 

7. El  president  o  en  cas  d’absència,  malaltia  o  impossibilitat  d’aquest,  el 

vicepresident o un vocal que el president designi, presidirà les reunions del 

patronat.

8. Llevat del que es disposa en els dos apartats següents d’aquest article, els 

acords es prendran per majoria simple dels vots presents.

9. Per  prendre  acords  que  es  refereixin  a  la  modificació  dels  estatuts,  a 

l’aprovació del  pressupost,  a  l’elecció i  separació de patrons i  a la  fusió, 

agregació  o  extinció  de  la  fundació,  es  requerirà  el  vot  favorable  de  la 

majoria absoluta dels patrons presents i, en qualsevol cas, de la majoria dels 

membres nats del patronat.

10. Així mateix,  caldrà el  vot favorable de la majoria dels membres nats del 

patronat per la disposició,  alienació o gravamen dels béns que integrin la 



dotació  i  els  destinats  directament  a  l’acompliment  de  les  finalitat 

fundacionals.

11. El  secretari  aixecarà  l’acta  de  les  reunions,  amb  la  seva  signatura  i  el 

vistiplau del president.

Article 22.-  Direcció

El Patronat pot nomenar una o vàries direccions generals que desenvolupin la direcció 

executiva de la Fundació. la proposta la realitzarà el president i l’aprovarà el patronat.

El càrrec del director/a general – gerent és retribuït, en els termes que es considerin 

adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Quan no és  patró,  la  persona que ocupi  el  càrrec de  la  direcció  general  –  gerència 

assistirà a totes les reunions del Patronat a què se’l convoqui i podrà intervenir-hi amb 

veu però sense vot.

Són competències pròpies de la Direcció general - gerència, sense ser exclusives, les 

que se citen a continuació:

o  Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de la Fundació.

o  Proposar al Patronat la programació d’activitats.

o  Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.

o  Proposar al Patronat les persones que hagin d’ocupar, si escau, 

subdireccions, assessories de la Fundació.

o Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats 

i programes de la Fundació.

o Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les 

activitats i funcions que li corresponen.

o Proposar al Patronat les normes de funcionament intern.



o Formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o 

privades d’import inferior al màxim que li hagi autoritzat el Patronat.

o Dirigir el procés selectiu del personal a la Fundació i assumir les tasques 

de Recursos Humans relatives a convocar processos de selecció, fer 

seguiment d’aquests, valorar les candidatures, formalitzar convenis de 

col·laboració i pràctiques, formalitzar contractes laborals, etc.

Qualssevol altres funcions que li siguin encomanades o delegades pel Patronat, en els 

termes previstos en els estatuts i normativa aplicable.

Article 23.- Altres òrgans

El Patronat podrà constituir altres òrgans consultius. 

En  cas  de  constituir-se,  el  Patronat  haurà  de  regular  aquests  òrgans,  inclosa  la 

composició i funcions que hagin d’assumir. El Patronat haurà d’aprovar les normes de 

funcionament intern d’aquests òrgans.

TÍTOL V – CONFLICTE D’INTERES

Article 24.- Conflicte d’interessos

Hom no pot intervenir en la presa de decisions o l’adopció d’acords en els assumptes en 

què tingui un conflicte d’interessos amb la Fundació.

Els membres del Patronat han de comunicar per escrit a aquest qualsevol situació de 

conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti 

un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l’interès de la 

Fundació, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat la informació rellevant i 

s’ha d’abstenir d’intervenir en la deliberació i la votació.



S’equipara  a  l’interès  personal,  a  l’efecte  d’apreciar  l’existència  d’un  conflicte 

d’interessos, l’interès de les persones següents:

a) Quan sigui una persona física, el del cònjuge, el d’altres persones amb qui hom 

estigui especialment vinculat per lligams d’afectivitat, el dels seus parents en la 

línia recta i col·lateral, fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, i el de les 

persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d’administració o amb 

les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d’una persona interposada, 

una unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil.

b) Quan sigui una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels 

socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d’acord 

amb la legislació mercantil.

Els patrons i les persones que s’hi equiparen, només poden realitzar operacions amb la 

Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos 

de  la  Fundació  sobre  els  particulars  de  la  persona  membre  del  Patronat  o  persona 

equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el Patronat ha d’adoptar una declaració 

responsable  i  l’ha  de  presentar  al  protectorat  juntament  amb  la  documentació 

justificativa pertinent, d’acord amb la normativa vigent. 

Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de 

Catalunya,  relatiu  a  les  persones  jurídiques,  no  podran  participar  en  societats 

constituïdes o participades per la Fundació. no s’establiran contractes de compravenda o 

arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de 

diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la fundació i els patrons i les persones 

indicades en l’article 312-9.3.

Durant els 2 anys següents al cessament com a patrons no podran desenvolupar serveis 

en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Anualment, el Patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d’interessos 

que s’hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l’objectivitat 

de les decisions o acords presos. Aquest informe s’incorporarà com annex als comptes 

anuals de cada exercici.



TITOL VI - MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 25.- Modificació dels estatuts

Si per ministeri de la llei o perquè així ho considerés necessari o convenient el patronat 

de la fundació per al millor compliment de les finalitats fundacionals, calgués modificar 

aquests  estatuts,  el  patronat,  tenint  en  compte  la  voluntat  fundacional,  i  prèvia 

justificació de la necessitat o conveniència, podrà acordar la seva reforma, d’acord amb 

allò que disposa l’article 21.8 d’aquests estatuts i amb la corresponent aprovació del 

Protectorat.

Article 26.- Dissolució

La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que ha de dur a terme el 

Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent, després de pagar-se tots els deutes, s’adjudicarà a favor d’altres 

fundacions,  altres  entitats  sense  ànim de  lucre  amb finalitats  anàlogues  a  les  de  la 

Fundació dissolta o bé entitats públiques. En tots  els  casos, l’entitat  destinatària del 

patrimoni romanent ha de desenvolupar activitats anàlogues a les de la Fundació a la 

ciutat de Berga o a la comarca del Berguedà.

L’adjudicació  o  la  destinació  del  patrimoni  romanent  ha  de  ser  autoritzada  pel 

Protectorat abans no s’executi.

DISPOSICIÓ  FINAL – En  allò  que  no  estigui  previst  en  aquests  estatuts  serà 

d’aplicació la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya sobre fundacions i altres 

disposicions  que  en  el  futur  es  poguessin  promulgar  i  que  la  substitueixin, 

complementin o modifiquin.
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Al Berguedà es diagnostica una mancança d i i iatives i cultura innovadora. Igualment, la majoria de 
noves empreses responen a dinàmiques d auto-ocupació, conseqüència de l atu . Així, el suport a 
l e p e edo ia ha d a a  en tres direccions: el foment de la cultura emprenedora, la generació 
d e p eses amb capacitat de creixement i el suport a les iniciatives d auto-ocupació. 
 
Al Berguedà es dóna suport als emprenedors  i emprenedores  i a la creació d e p eses, mitjançant: 

Difusió de l espe it emprenedor i cultura d e p esa 
Assessorament, informació i orientació en el procés per constituir l e p esa 
 Suport a la consolidació de les empreses a través d u  servei de Tutorització en temes jurídics, 
econòmics i de recursos humans. 
Fomentar  el coneixement del model d e o o ia cooperativa i la creació de cooperatives de la 
comarca. 
 

Algunes de les actuacions que s ha  dut a terme  a la comarca són:  
 Cicle de càpsules formatives per a personal autònom 
 Escola d Estiu per a Persones Emprenedores al Berguedà  
 Accions formatives sobre temàtica d i te s empresarial: ajuts i subvencions,  innovació, 

 internacionalització, transferència tecnològica i noves Tecnologies. 
 Pla de Dinamització de l E o o ia Cooperativa al Berguedà. 
 Centre d E p eses Cooperatives ( col·laboració Pública - privada) 
 Emprendre a la meva Escola 
 Xarxa  col·laborativa 
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També es treballa en la línia de poder implantar al Berguedà iniciatives empresarials 
dinamitzadores i generadores d o upa i . Amb l o je tiu de mantenir i consolidar el servei 
de suport i assistència tècnica en la generació, creació i consolidació d i i iatives 
empresarials, així com continuar desenvolupant mesures i accions per dinamitzar el teixit 
productiu de la nostra comarca. A partir d a uesta iniciativa apareixen elements innovadors, 
noves accions que hem dissenyat i desenvolupat per primera vegada i que podríem dir que 
com a prova pilot. Aquestes accions han estat: 
 
El desenvolupament del conveni PIMESTIC 

Les jornades realitzades en el marc del pla d i ova i , 
Fons d I puls Empresarial al Berguedà (FIMEM) prova pilot que pretén donar 

resposta a les necessitats de finançament per tal de desenvolupar projectes tractors 
que han d i pulsa  el Berguedà, així com desenvolupar la col·laboració público-
privada en el territori. 

 Creació d u  Centre de Serveis a Empreses  
Creació del Servei de Promoció de l E o o ia Cooperativa (SPECOOP) 
Desenvolupament de la plataforma empresarial virtual 

www.berguedaempreses.cat i www.cooperabergueda.cat 
El Desenvolupament de seminaris sobre generació d idees, creació d e p eses o 

tallers d e o o ia cooperativa en els instituts d edu a i  secundària i formació 
professional del Berguedà. 
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Al 2009 es va crear un viver virtual dins la pàgina web www.berguedaempreses.cat 
(actualment en una nova fase de disseny amb el suport de la Diputació), amb l o je tiu de 
ser una font de recurs pel teixit empresarial del Berguedà, tot desenvolupant l e o e e 
en les empreses localitzades (físiques i virtuals), també donant a conèixer el sòl industrial 
disponible que tenim a la comarca, gràcies a l ei a digital de sòl industrial que disposem.  
 
Per altra banda, la comarca compta amb Centre d e p eses i Viver per acollir tant empreses 
de nova creació com per aquelles que compten amb un major grau de consolidació.  
 
En aquest mateix sentit, s ofe ei  el servei de mentoring o tutorització a les empreses de 
recent creació, i el Servei Mancomunat de Recursos Humans implantat a mitjans del 2008 i 
amb el que s ofe ei  un servei d assesso a e t i gestió en l assist ia de recursos humans a 
les empreses, però a la vegada s està treballant per iniciar nous serveis i projectes com el 
fons de micropréstecs, o que ja hem iniciat com el programa Planta’t a Internet – Construeix 

la teva pròpia web, un programa dissenyat per tal d’afavorir que les pimes i microempreses 
del Berguedà tinguin presència a Internet i millors oportunitats de negoci, relació amb els 
clients i comercialització de productes o serveis.  
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Servei  a les cooperatives 

 

Pla de Dinamització de l E o o ia cooperativa al Berguedà: Aquest Pla forma part del 
projecte  del SPCOOP. És una eina fonamental per tal de promoure el cooperativisme a la 
comarca, ja que ens marca els eixos estratègics i les accions a desenvolupar. El  calendari de 
treball és pel període 2011-2013. Mitjançant la Taula de Concertació es farà un seguiment del 
Pla, es revisarà el seu estat d e e u i  i avaluarà els resultats. Com a objectius generals s ha  
marcat: crear més cooperatives i fer més fortes les cooperatives existents. 
 
Servei de Creació d e p eses cooperatives: Suport a l e o o ia cooperativa i a la seva 
promoció al Berguedà. Assessorament i suport en la tramitació d ajuts, subvencions i 
qualsevol necessitat dels emprenedors per constituir  la seva cooperativa. 
 
Centre Comarcal de Suport i foment a la creació d e p esa al Berguedà: Es parteix d u  
plantejament de desenvolupament endogen del territori. Lo je tiu del projecte és facilitar 
una infraestructura tècnica adequada als actuals emprenedors de manera que es doni suport 
no només en el moment del plantejament del negoci sinó també en les fases d i i i i 
consolidació d a uest. No només es vol tenir en compte l a plia i  d espais físics sinó, 
sobretot, el plantejament de facilitar nous serveis avançats.  
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GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS 
I SOCIALS A BERGAI SOCIALS A BERGA

ESTUDI DE LA CREACIÓ D’UNA 
COOPERATIVA SENSE ÀNIM DE LUCRE

Ester Vidal i Jordi Garcia
Maig 2013 – Document de treball
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Objectius i abast de l’estudi

L'objectiu del present treball és analitzar:

� la possibilitat de crear una cooperativa sense ànim de lucre per 
realitzar els serveis sanitaris i sociosanitaris vinculats a la gestió 
de l'hospital Sant Bernabé i la Residència Sant Bernabé de Berga

� la integració d'aquesta cooperativa a un consorci publicoprivat, 
juntament amb l‘Ajuntament de Berga, que seria l'entitat gestora 
responsable de la prestació dels serveis esmentats.

2
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Antecedents i finalitats

El plantejament a valorar pretén:

� superar la situació de condicionament de la capacitat 
d’endeutament de l’entitat gestora actual pel seu vincle 
amb l’Ajuntament

� mantenir la subjecció al dret públic i a la Llei de contractes � mantenir la subjecció al dret públic i a la Llei de contractes 
del sector públic

� guanyar en capacitat d’independència en la gestió per 
ajustar els serveis a les necessitats del territori i optimitzar 
la gestió dels recursos

� permetre un major grau de representació d’entitats 
públiques i privades de la comarca del Berguedà 

3
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Constitució d’una cooperativa: 
marc jurídic

Les cooperatives que principalment actuen a Catalunya es 
regeixen per la Llei de cooperatives de Catalunya 18/2002, de 5 
de juliol (art. 2 de la LCC).

D’acord amb el que preveu l’article 3.1 d’aquesta llei, tota 
activitat econòmica o social pot ser objecte d’una cooperativa. activitat econòmica o social pot ser objecte d’una cooperativa. 

.

4

Tant la gestió dels serveis sanitaris de l’Hospital Sant
Bernabé com de la Residència Sant Bernabé podrien ser
l’objecte social d’una cooperativa
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Constitució d’una cooperativa: 
classe I

La Llei de cooperatives de Catalunya, en el capítol VIII, art. 92 al 120, estableix 
les classes de cooperatives de primer grau. Per l’activitat que ens ocupa cal 
considerar: 

COOPERATIVA DE TREBALL ASSO-

COOPERATIVA MIXTA DE CONSU-
MIDORS I USUARIS I DE TREBALL
ASSOCIAT (art. 120)

5

COOPERATIVA DE TREBALL ASSO-
CIAT (art. 114 – 118)

Són cooperatives de treball
associat les que associen, com a
mínim, tres persones físiques que,
mitjançant llur treball, es proposen
produir béns o prestar serveis per
a terceres persones

Són cooperatives mixtes de
consumidors i usuaris i de treball
associat les que tenen l’objecte
social doble següent:
a) El lliurament de béns o
prestació de serveis per a consum
directe dels socis (...)
b) L’exercici de les activitats
econòmiques o professionals a
què es refereix la lletra a) (...)
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Constitució d’una cooperativa: 
classe II

COOPERATIVES SANITÀRIES (art. 112)

112.3. Són també cooperatives sanitàries, als efectes d’aquesta Llei, les
constituïdes per persones físiques i jurídiques amb l’objecte de promoure,
equipar, administrar, sostenir i gestionar hospitals, clíniques, centres d’atenció

6

equipar, administrar, sostenir i gestionar hospitals, clíniques, centres d’atenció
primària i establiments anàlegs destinats a prestar assistència sanitària a llurs
beneficiaris i familiars i, si escau, a llur personal treballador. S’apliquen a
aquestes cooperatives, a més de la legislació sanitària, els preceptes d’aquesta
Llei relatius a les cooperatives mixtes de consumidors i usuaris i de treball
associat, i, si escau, a les cooperatives mixtes, amb les especificacions que es
puguin fixar per reglament, atenent l’especialitat del servei que presten.
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Les cooperatives sanitàries al món

Les cooperatives sanitàries estan presents en almenys 53 
països. integren més de 100 milions d’usuaris i s’agrupen 
mundialment en l’IHCO (International Health Cooperative
Organization), el qual forma part alhora de l’Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI), fundada fa més de cent anys 
i que representa unes 700.000 cooperatives de tot el món.

7

i que representa unes 700.000 cooperatives de tot el món.
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Usuaris

Diversos models de cooperativa sanitària

MODELS:
• Treballadors
• Usuaris

Exemple de cooperativa sanitària 
d’usuaris:
Group Health Cooperative (1947-..., 
atén 600.000 persones de l’estat de 
Washington, EUA)

Exemple de cooperativa mixta 
de treballadors i usuaris:
SCIAS-Hospital de Barcelona 

Administració

Assegurador Treballadors

Usuaris
• Asseguradors
• Mixtes
• Combinacions amb
l’Administració

SCIAS-Hospital de Barcelona 
(1974, Catalunya, 167.000 socis
usuaris i 788 socis treballadors)

Exemple de cooperativa sanitària de 
treballadors:
Unimed (1967, Brasil, 103.000 socis i 
14 milions de clients)

Exemple de cooperativa sanitària 
assseguradora:
Coomeva (1964, Colòmbia, 183.000 
socis)
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Constitució d’una cooperativa: 
condició d’entitat sense ànim de lucre

La Llei de cooperatives de Catalunya, en el seu art. 129, preveu que, als efectes de
concursos públics, de contractació amb ens públics, de beneficis fiscals, de
subvencions i, en general, de tota altra mesura de foment que hi sigui aplicable,
tenen la mateixa condició que la resta d’entitats sense ànim de lucre les
cooperatives en els estatuts socials de les quals s’especifiqui expressament:

a) No distribució dels excedents entre els socis, sinó reinversió d’aquests en les
finalitats de la cooperativafinalitats de la cooperativa

b) No remuneració dels càrrecs socials

c) Les aportacions dels socis poden meritar un tipus d’interès limitat a l’interès
legal del diner

d) Les retribucions dels socis treballadors no poden superar el 150% de les
retribucions establertes en el conveni col·lectiu aplicable

9

Especificant en estatuts els punts previstos a l’art. 129, la cooperativa sanitària de
Berga es podria constituir en cooperativa sense ànim de lucre
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Cooperativa sanitària de Berga

D’acord amb el que s’ha exposat, es veuen dues opcions que donen resposta a la
creació d’una cooperativa que agrupés els treballadors que presten serveis
sanitaris i socials de l’hospital i la residència de Sant Bernabé:

1. Cooperativa sanitària de treball associat i sense ànim de lucre

2. Cooperativa sanitària mixta de treball i usuaris sense ànim de lucre

La segona opció busca la corresponsabilització entre els qui presten el servei i els 
qui l’utilitzen. Aquest règim de cogestió facilita donar un servei millor i més ajustat 
a les necessitats dels usuaris, i obre la porta a incloure prestacions que no cobreix 
la sanitat pública, a aprofundir en la medicina preventiva i a crear espais per a 
l’educació en hàbits saludables.

10

2. Cooperativa sanitària mixta de treball i usuaris sense ànim de lucre
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Cooperativa: valors associats I

D’acord amb els seus valors, principis i pràctiques, les cooperatives fomenten:

L’arrelament al territori: el principi cooperatiu d’interès per la comunitat
comporta incorporar criteris de gestió socialment responsable, treballant els
vincles amb l’entorn i amb vocació clara de servei a aquest.

La reinversió dels excedents a les finalitats de la cooperativa: d’acord amb el
que es preveu a l’article 129, la cooperativa que recull en els seus estatuts la
definició d’entitat sense ànim de lucre, està obligada a reinvertir la totalitat
dels seus excedents, una vegada dotats els fons de reserva, en les finalitats
pròpies de la cooperativa.

11
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Cooperativa: valors associats II

La implicació: la participació de les persones sòcies en la propietat i gestió de
la societat les fa més corresponsables en l’obtenció dels resultats esperats i
comporta un nivell d’implicació més gran que reverteix tant en el servei
prestat com en una major satisfacció professional.

L’autogestió: la Llei de cooperatives de Catalunya deixa un gran marge aL’autogestió: la Llei de cooperatives de Catalunya deixa un gran marge a
l’autoregulació que, sumada a la participació democràtica dels socis en la
gestió de l’empresa, permet adaptar-se molt bé a les necessitats i
oportunitats que es vagin presentant.

La capacitat innovadora: La implicació i l’agilitat creen el clima professional
adequat per a la innovació, la identificació i aprofitament de noves
oportunitats i la capacitat de generar nous projectes.

12
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Cooperativa: valors associats III

L’ús d’altres fonts de finançament: Al marge dels instruments habituals de
finançament, la LCC preveu a l’art. 62 la possibilitat de les cooperatives d’emetre
títols participatius, entre altres possibilitats. Els títols participatius permeten
captar finançament d’aquelles persones o entitats de l’entorn interessades que es
prestin bons serveis sanitaris i socials a la comarca.

La figura del soci col·laborador (art. 27.c) també possibilita incorporar a la
cooperativa socis inversors que hi estiguin interessats.cooperativa socis inversors que hi estiguin interessats.

La participació d’altres socis col·laboradors: Pot ser soci col·laborador tot aquell
soci que, sense ser soci treballador o consumidor, tingui interès en l’objecte social
de la cooperativa i col·labori per aconseguir-lo. Aquesta figura permet que, en un
moment donat, es vinculin a la cooperativa persones o entitats de prestigi
reconegut que aportin la seva experiència o el seu criteri a la gestió de la
cooperativa.

13



02/05/2013

14

Cooperativa sanitària de Berga: 
aproximació en termes concrets I

Tipus de 
cooperativa

Cooperativa de treball amb persones sòcies usuàries: formen la 
cooperativa, d’una banda, els treballadors de l’hospital i la residència, 
els quals tenen majoritàriament la propietat i el control de la societat, i 
de l’altra tots els ciutadans que es vulguin fer socis consumidors.

L’Assemblea General és el màxim òrgan de decisió de la cooperativa. 
Cada persona sòcia té un vot. Els socis treballadors tenen dret de vot 

14

Òrgans de 
govern:  
Assemblea

Cada persona sòcia té un vot. Els socis treballadors tenen dret de vot 
directe a l’Assemblea. En conjunt apleguen el 80% dels vots. Els socis 
usuaris participen a l’Assemblea mitjançant delegats escollits 
democràticament en assemblea prèvia i apleguen el 20% de vots 
restants.

Òrgans de 
govern: 
Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de govern de la cooperativa. Està integrat per 
socis treballadors, socis usuaris, representants de l’ajuntament i, 
eventualment, algun soci col·laborador. 
Els socis treballadors sempre hi tindran la majoria de vots. 

Direcció 
professiona-
litzada

El Consell Rector delega la gestió a una direcció professionalitzada 
d’acord amb les necessitats de la cooperativa i dels negocis concrets en 
què opera. La direcció respon davant del Consell Rector.
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Cooperativa sanitària de Berga: 
aproximació en termes concrets II

Unitats de 
negoci

La cooperativa de treball té dues àrees d’activitats bàsiques, la prestació 
de serveis sanitaris i la de serveis socials, àrees que es poden constituir en 
unitats de negoci amb un alt grau d’autonomia que permetin una major 
correponsabilitat en la gestió de cada una i l’oportunitat de prendre 
decisions adaptades a les necessitats de cada servei.

Capital social Cal fixar una aportació obligatòria al capital social. En el context actual, i si 

15

Capital social 
dels socis 
treballadors

Cal fixar una aportació obligatòria al capital social. En el context actual, i si 
fos el cas, cabria la possibilitat de capitalitzar possibles pèrdues de 
retribució com a aportació inicial al capital social.

Capital social 
dels socis 
usuaris

Aportació simbòlica al capital social que faciliti la participació dels 
ciutadans i la creació d’espais de reflexió, canals de participació i 
processos de construcció compartida d’activitats complementàries com 
ara formació en prevenció, hàbits saludables... 

Patrimoni 
(hospital i 
residència)

El patrimoni restaria en mans de l’Ajuntament o d’algun altre tipus 
d’entitat promoguda per aquest, que en cediria l’ús a la cooperativa 
perquè prestés els serveis sanitaris i socials.
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Elements de valor per als socis de 
la cooperativa

PROFESSIONALS - SOCIS DE TREBALL

�Control democràtic de la gestió

�Participació en la construcció del lloc
de treball propi que aporti estabilitat,
qualitat i creixement professional

�Prendre part en l’organització i

CIUTADANIA – SOCIS USUARIS

� Control democràtic de la gestió

�Participació en la definició i millora
dels serveis sanitaris i socials

�Possibilitat d’impulsar nous pro-

16

�Prendre part en l’organització i
definició dels sistemes de treball

�Evitar processos de privatització i
mercantilització de la salut, i de poca
identificació amb el territori

�Mantenir els serveis amb criteris
professionals que garanteixin la màxima
qualitat de l’assistència sanitària a la
ciutadania, a més de la sostenibilitat
econòmica de l’empresa

�Possibilitat d’impulsar nous pro-
jectes que complementin els serveis
actuals

�Evitar processos de privatització i
mercantilització de la salut, i de poca
identificació amb el territori

�Sentit de pertinença a un projecte
que està al servei de la ciutat i la co-
marca, i que a més les prestigiarà
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Marc laboral dels socis treballadors

SITUACIÓ ACTUAL

Treballen en règim de contractació
laboral per compte d’altri, subjec-
tes al conveni col·lectiu i demés
normativa laboral.

SOCIS TREBALLADORS 
D’UNA COOPERATIVA

Passen a ser socis treballadors per
compte propi.
Poden mantenir el règim general de
la Seguretat Social i, per tant, les

17

la Seguretat Social i, per tant, les
prestacions associades.
Entren en règim d’autoregulació de
les condicions de treball (art. 116)
que l’assemblea haurà d’adequar a
les necessitats i possibilitats de la
cooperativa.
Principal diferència: No es cotitza pel
FOGASA i no hi ha dret d’indem-
nització en cas de baixa.
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Integració de la cooperativa 
en un consorci 

Un consorci és una entitat pública de caràcter associatiu que pot ser constituït pels
ens locals amb altres administracions públiques per a finalitats d'interès comú o
amb entitats privades sense ànim de lucre que tenen finalitats d'interès públic
concurrents amb les dels ens locals. És de naturalesa voluntària i té personalitat
jurídica pròpia per crear i gestionar serveis i activitats d'interès local o comú.

D’acord amb la seva definició, una cooperativa sense ànim de lucre pot

18

D’acord amb la seva definició, una cooperativa sense ànim de lucre pot
formar part d’un consorci que tingui com a finalitat gestionar els serveis
sanitaris i socials de l’hospital i la residència Sant Bernabé de Berga, ja que es
tracta d’activitats d’interès local i comú.

Les possibilitats de desplegar les potencialitats cooperatives, i en especial les
seves capacitats d’autoregulació i d’endeutament, dependran de la regulació
específica prevista al conveni constitutiu del mateix consorci i de les
possibilitats que en aquests termes ofereixi.
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Referències de cooperatives 
catalanes

Destaquem dues cooperatives que són un referent en l’àmbit català i
internacional i que pels seus àmbits d’actuació i la seva dimensió és
interessant tenir-les en compte en el procés de valoració del projecte

19

La cooperativa més gran de
Catalunya en el sector d’atenció a
les persones. Més de 1.700
professionals, dels quals més de
800 són socis de treball. Presents
a 17 comarques catalanes.

Ofereix als seus socis la gestió
d’instal·lacions assistencials sani-
tàries dignes i de qualitat. Ges-
tiona l’Hospital de Barcelona.
167.000 socis usuaris i 788 socis
treballadors.
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Aspectes claus per avançar 
en el procés

� Valorar el conjunt de la situació concretant la regulació del Consorci i 
garantint que l’opció triada permet superar les dependències financeres 
actuals que limiten el desenvolupament de les activitats sanitàries i socials

� Treballar a fons el procés amb els treballadors perquè l’entenguin, 
l’assumeixin com a propi i intervinguin en la construcció del projectel’assumeixin com a propi i intervinguin en la construcció del projecte

� És important que sigui una opció assumida pel conjunt dels treballadors; si hi 
hagués una part que no l’assumís caldria valorar a fons les conseqüències 
d’incorporar treballadors que no vulguin ser socis de la cooperativa

� Treballar amb la ciutadania (entitats, associacions de veïns...) per generar el 
seu suport en el desenvolupament del projecte

20
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Llei de Cooperatives

de Catalunya

[extracte]

                                                                                                                                         



EXTRACTE DE LA LLEI DE COOPERATIVES DE CATALUNYA 18/2002

Secció desena Cooperatives de treball associat

Article 114 Objecte

 1. Són cooperatives de treball associat les que associen, com a mínim, treS 

persones físiques que, mitjançant llur treball, es proposen produir béns o 

prestar serveis per a terceres persones.

 2. S'entén  per  activitat  cooperativitzada  en  les  cooperatives  de  treball  

associat el treball que hi presten els socis treballadors i els treballadors 

contractats, sempre que es respectin els límits legals de contractació que 

regula l'article 115.

Article 115 Límits a la contractació

El nombre d'hores l'any fetes pels treballadors amb contracte de treball no pot 

superar el 30% del total d'hores l'any fetes pels socis treballadors. En el càlcul 

d'aquest percentatge no s'han de tenir en compte:

 a) Els treballadors integrats en la cooperativa per subrogació legal i els 

que s'incorporin a activitats sotmeses a la dita subrogació.

 b) Els treballadors que substitueixin socis treballadors que es trobin en 

situació d'excedència o d'incapacitat laboral temporal, o gaudint de 



permís per maternitat o paternitat, adopció o acolliment, exercint un 

càrrec públic o complint un deure públic de caràcter inexcusable.

 c) Els  treballadors  que  treballin  en  centres  de  treball  subordinat  o  

accessori.

 d) Els treballadors amb contractes de treball  en pràctiques, per a la  

formació o per obra o servei determinats.

 e) Els treballadors contractats de conformitat  amb una disposició de  

foment  de  l'ocupació  de  persones  amb  discapacitats  físiques  o  

psíquiques.

Article 116 Règim de treball

 1. Els  criteris  bàsics  del  règim  de  la  prestació  del  treball  han  d'ésser  

determinats o bé en els estatuts o bé en un reglament de règim interior 

aprovat per la majoria de dos terços de vots dels assistents a l'assemblea 

general.

 2. Es poden regular, com a matèria de règim de treball, l'organització del  

treball,  les  jornades,  el  descans  setmanal,  les  festes  laborals,  les  

vacances, els permisos, la classificació professional, els criteris retributius 

-especialment les bestretes laborals-, la mobilitat funcional i geogràfica,  

les excedències o qualsevol  altra causa de suspensió o extinció de la  

relació de treball cooperatiu, i, en general, tota altra matèria vinculada  

directament amb els drets i les obligacions derivats de la prestació de  



treball pels socis treballadors.

 3. Si no hi ha regulació cooperativa, s'ha d'aplicar el que disposen les fonts 

de  dret  cooperatiu  català  i,  supletòriament,  l'ordenament  jurídic  

cooperatiu en general, i, en darrer terme, la normativa laboral.

 4. No són derogables ni es poden limitar per autoregulació, ja que es tracta 

de  matèries  d'ordre  públic,  llevat  que  hi  hagi  una  autorització  legal  

expressa, les disposicions següents:

 a) Les  relatives  a  treballs  nocturns,  insalubres,  penosos,  nocius  o  

perillosos.

 b) Les normes reguladores del règim de seguretat social.

 c) Les normes sobre prevenció de riscos laborals.

 d) Les causes legals de suspensió i excedència.

Article 117 Període de prova per a l'admissió de nous socis

 1. Els estatuts socials poden establir com a requisit per a l'admissió de nous 

socis un període de prova que no pot ésser superior a un any.

 2. El període de prova per a l'admissió de nous socis es pot reduir per mutu 

acord. Durant aquest període es pot resoldre la relació per lliure decisió 

unilateral del soci o sòcia o del consell rector, la qual s'ha de comunicar 

per escrit. El soci o sòcia a prova pot presentar recurs contra la decisió del 

consell rector en els mateixos termes que estableix l'article 18.2 per a la 



denegació de l'admissió.

 3. Els  socis  a  prova  tenen  només  els  drets  de  veu  i  d'informació  i  no  

participen  en  els  resultats  de  l'exercici.  Llurs  possibles  aportacions  

econòmiques a la cooperativa durant aquest període no s'han d'incorporar 

en cap cas al capital social.

 4. Durant el període de prova s'aplica als aspirants a socis el règim de treball 

i de seguretat social establert per als socis.

Article 118 Suspensió o baixa obligatòria dels socis treballadors

 1. En el cas que hi hagi causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de 

producció o derivades de força major que afectin substancialment el bon 

funcionament  de  la  cooperativa,  l'assemblea  general,  a  proposta  del  

consell rector, un cop hagin estat constatades, pot acordar la suspensió 

total o parcial de l'activitat cooperativitzada de tots els socis o d'una part 

d'aquests. En el mateix acord s'ha d'establir la durada de la mesura i els 

socis que en queden afectats. Mentre els socis es trobin en situació de  

suspensió total o parcial, la resta de llurs drets i obligacions no queden 

afectats.

 2. Si,  per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o  

derivades de força major, per a mantenir la viabilitat empresarial de la  

cooperativa,  a  criteri  de  l'assemblea  general  cal  reduir,  amb caràcter  

definitiu, el nombre de llocs de treball de la cooperativa o modificar la  

proporció de les qualificacions professionals del col·lectiu que la integra, 



l'assemblea general ha de designar els socis treballadors que han d'ésser 

donats de baixa de la cooperativa per algunes de les causes indicades en 

aquest article.

 3. La baixa a què fa referència l'apartat 2 té la consideració de baixa forçosa 

justificada i,  per tant,  els socis afectats tenen dret al  reemborsament  

immediat de llurs aportacions socials voluntàries, i al reemborsament de 

les  aportacions socials  obligatòries en el  termini  màxim de dos  anys,  

d'acord amb el procediment regulat per l'article 20.

 4. En el cas que els socis o les sòcies que causin baixa forçosa justificada 

siguin titulars de les aportacions previstes a l'article 55.bis.1.b i el Consell 

Rector no acordi el seu reemborsament immediat, els socis o les sòcies 

que romanguin a la cooperativa han d'adquirir aquestes aportacions en el 

termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de baixa, en els  

termes que ho acordi l'assemblea general.

 5. Els estatuts poden recollir expressament, respecte als socis treballadors o 

de treball, l'exclusió o la limitació de la suspensió i la baixa obligatòria dels 

socis en els supòsits establerts pels apartats 1, 2 i 3.

 6. Si,  per  resolució  ferma dictada de resultes  del  corresponent  expedient 

administratiu  de  reconeixement  de  la  situació  legal  d'atur,  no  es  declara 

aquesta  situació  perquè  no  es  constaten  les  causes  que  en  justificaven  la 

suspensió o la baixa obligatòria,  el  soci  o sòcia o els socis  afectats deixen 

d'estar  en situació de reducció o suspensió o reingressen a la cooperativa, 

segons sigui el cas. L'aixecament de la mesura o la readmissió s'han de fer  



efectius un cop el soci o sòcia comuniqui a la cooperativa la resolució  

esmentada. Aquesta comunicació s'ha de fer efectiva en el termini màxim 

d'un mes d'ençà de la notificació de la resolució administrativa.

Article 118 bis  Continuïtat dels socis treballadors en el cas de cessament  

d'activitats

Si  una  cooperativa  de  treball  associat  cessa,  per  causes  que  no  li  són 

imputables, en un contracte de serveis o concessió administrativa i una nova 

empresa  se'n  fa  càrrec,  els  socis  treballadors  afectats  perquè  hi  estan 

desenvolupant llur activitat tenen els mateixos drets i deures que els haurien 

correspost si haguessin estat treballadors per compte d'altri, d'acord amb la 

legislació estatal aplicable.
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Informe sobre la figura jurídica del Consorci Sanitari integrat per cooperativa de 

treball associat en relació a la prestació de serveis assistencials a Berga 

  

 

 

I. Antecedents 

 
1. Actualment l’Hospital de Sant Bernabé de Berga ostenta la forma jurídica d’Organisme 

Autònom de l’Ajuntament de Berga i es troba integrat a la xarxa de la XHUP. 
 

2. En aquest moment s’estan sotmetent a estudi les diferents figures jurídiques que puguin 
reportar a l’hospital la possibilitat de separar la seva comptabilitat pressupostària de la 
municipal, a efectes d’independitzar la gestió sociosanitària de la política 
d’endeutament municipal. 

 
3. Al gener de 2013, i instància municipal, la consultoria privada Faura-Casas Auditors-

Consultors, SL va realitzar un document de treball que aconsella la privatització de 
l’Hospital de Sant Bernabé de Berga sota la figura de Fundació Privada. 

 
4. Al maig de 2013, la consultoria sense ànim de lucre de LabCoop -iniciativa cooperativa 

d’ECOS Grup Cooperatiu, Arç Cooperativa, Complementum, Etcs, Hobest i l’Apòstrof- 
va emetre un informe que estudia la creació d’una Cooperativa sense ànim de lucre per 
gestionar els serveis sanitaris i socials a Berga. 

 
5. L’objecte d’aquest informe, a instància del grup municipal CUP, és dictaminar sobre la 

possibilitat legal d’integració d’una Cooperativa de treballadors sanitaris i usuaris del 
Hospital bergadà dins un Consorci Públic que assoleixi l’objectiu de separació compta-
ble i pressupostària envers l’ajuntament i, en general, en millori l’eficiència de l’atenció 
sanitària i social a Berga sense perdre’n l’actual control democràtic. 

 
II. Legislació aplicable 

 

6. La constitució d'un consorci entre diverses administracions públiques i amb entitats pri-
vades sense afany de lucre està previst i regulat pels articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i article 269 i següents del Decret Legis-
latiu 2/2003, de 28 de abril, que aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Preceptes que es troben desenvolupats, al seu torn, en quant al procediment per a la 
constitució i règim jurídic dels consorcis als articles 312 a 324 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

7. L’article 269.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya defineix el Consorci 
com: 

 
269.1  El consorci és una entitat pública de caràcter associatiu que pot ésser constituïda 
pels ens locals amb altres administracions públiques per a finalitats d'interès comú o 
amb entitats privades sense ànim de lucre que tenen finalitats d'interès públic concur-
rents amb les dels ens locals. 



 

 

 

 

 Esther Sancho i Cepero 
 advocada 
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8. L’apartat segon del precepte afegeix que el consorci és de naturalesa voluntària i té per-

sonalitat jurídica pròpia per a crear i gestionar serveis i activitats d'interès local o comú; 
reblant l’article 270 en l’apartat segon de forma molt clara que: 

 
270.2  El consorci pot utilitzar qualsevol de les formes de gestió del servei establertes per la 
legislació de règim local. 

 
9. En quant al procediment de constitució es tracta d’una tramitació simple. Bàsicament, 

preveu l’article 313 del ROAS que cal comptar amb l’aprovació, per majoria absoluta 
del Ple, d’un acord per crear o adherir-se al consorci (quòrum també necessari per 
modificar, separar-se o dissoldre el consorci, com també per aprovar i modificar els es-
tatuts); el qual serà sotmès a informació pública durant trenta dies i, un cop resoltes les 
al·legacions o bé en el cas que no se’n facin per part dels ciutadans, l’acord serà defini-
tiu. 

 
10. Aquest acord fundacional, juntament amb els estatuts, s'han de trametre a la Direc-

ció General d'Administració Local per a la inscripció del consorci a la secció comple-
mentària corresponent del Registre dels ens locals de Catalunya, la qual s'ha de produir 
en el termini de trenta dies a comptar de la recepció. 

 
11. Aquest procés és, doncs, relativament ràpid i el propi reglament exigeix en el mateix 

article 313 que com a màxim pugui durar sis mesos, transcorreguts els quals 
l’expedient quedarà caducat en trenta dies. 

 
12. I en quant a règim jurídic a adoptar pel Consorci que gestionaria en aquest cas 

l’Hospital Sant Bernabé de Berga, val a dir que l’article 314.2 del ROAS és clar en afir-
mar que el consorci pot utilitzar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu 
la llei. 
 

13. Forma jurídica que, això sí, quedarà ben determinada en els estatuts del consorci, 
doncs són aquests els que fixen les peculiaritats del règim orgànic, funcional i financer 
en relació amb el general dels ens locals i el de les altres administracions públiques que 
el constitueixin. 

 
14. D’acord amb l’article 316.2 del ROAS els estatuts s'han de referir, entre d'altres, als 

aspectes següents: 
 

a) Els ens públics i privats, si s'escau, que l'integren o que s'hi incorporen. 
b) La denominació i el domicili. 
c) L'objecte, les finalitats i el caràcter, si s'escau local, del consorci. 
d) La duració. 
e) Els òrgans de govern i de gestió i la forma de designació dels representants dels 
membres en aquells. 
f) Les normes de funcionament. 
g) Els recursos econòmics i les aportacions dels membres consorciats. 
h) El pressupost, la comptabilitat i els comptes. 
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i) La modificació dels estatuts i la separació dels membres. 
j) Les previsions sobre la dissolució i la liquidació. 
 

15. Pel que fa als òrgans de govern seran definits pels estatuts, sempre integrant els 
representants de tots els membres consorciats, i les decisions que aquests òrgans 
prenguin sempre podran ser impugnades en via administrativa i sotmeses a un control 
jurisdiccional de legalitat en la via contenciosa administrativa, tal i com expressament 
recull l’article 317.2 del reglament. 
 

16. El consorci local ha de desenvolupar l'actuació de conformitat amb un programa 
d'activitats i un pressupost anual d'explotació i d'inversions, essent el seu règim de 
comptabilitat, aprovació i rendició de comptes el de comptabilitat pública i, com a tal, 
adaptat a la mateixa normativa de règim local i general. 
 

17. Els béns de domini públic i els patrimonials que els ens associats adscriguin al con-
sorci per al compliment dels fins d'aquest conserven la qualificació originària; no poden 
ser emprats per a altres finalitats diferents a les previstes en els estatuts i, en el moment 
de la liquidació del consorci es produirà la reversió de les obres i instal·lacions existents 
a favor de les administracions consorciades (article 322 ROAS). 

 
18. Com s’ha vist, el Consorci pot perfectament emprar-se com a fórmula de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Berga i altres ens públics o privats sempre que 
aquests tinguin en comú servir al mateix interès general i sense ànim de lucre. 

 
19. Aquests ens consorciats entre si, a més, han de complir amb unes finalitats estatutà-

ries en aquest cas dirigides a satisfer les necessitats d’assistència sociosanitària al mu-
nicipi i topen, en aquest sentit, amb uns controls de legalitat i una limitació en la lliure 
disposició de les instal·lacions sanitàries que –és clar- es deuen a la finalitat assistencial 
i acaben revertint, sempre, a favor de l’ajuntament bergadà. 

 
20. En aquest primer aspecte, doncs, entenc que sota la figura del Consorci també es 

poden perfectament assolir els anomenats “aspectes de millora” que indica el docu-
ment de treball de Faura-Casas (pàg. 5) , consistents en: separar l’activitat sanitària de 
l’activitat social; aconseguir avantatges fiscals; i assolir més representativitat d’entitats 
públiques o privades vinculades a la prestació de serveis assistencials i socials a la co-
marca, tal i com s’exposarà més endavant, i que no tenen tant a veure amb la persona-
litat jurídica de l’ens gestor com sí en el model de gestió que es posi en marxa. 

 
21. Pel que fa, en canvi, a l’apartat de “febleses detectades” en el mateix full núm. 5 

d’aquell document, podríem sintetitzar en realitat en només dues: que la seva actual 
nomenclatura de “fundació benèfica” resulta confusa perquè es tracta d’un organisme 
autònom municipal i no d’una fundació; i l’altra, que en efecte l’ajuntament n’exerceix el 
control democràtic tot sotmetent la gestió assistencial als principis de pública concur-
rència, mèrit i capacitat, tant dels treballadors sanitaris com de les empreses contracta-
des, que han d’haver demostrat reunir uns requisits de capacitat i solvència i ser la mi-
llor oferta de servei sanitari i social disponible. 
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22. Atès que aquesta segona no pot ser considerada una feblesa en termes jurídics ni de 
lògica municipal i ciutadana, coincideixo només en l’apreciació que el nom de l’hospital 
indueix a error sobre la seva titularitat, que en efecte no és privada. 

 
23. Parem ara l’atenció en els “elements de valoració” que el document de treball de Fau-

ra-Casas ha utilitzat per contrastar diferents figures jurídiques i concloure que la funda-
ció privada compleix millor aquells elements que consten a la pàgina 7: 

 
- Partícips públics o privats. 
- Règim de responsabilitats dels partícips. 
- Complexitat del procediment de constitució. 
- Aportació de capital mínim. 
- Òrgans de govern. 
- Subjecció o no als principis de pública concurrència, mèrit i capacitat per a 

l’adjudicació dels contractes d’obres, serveis i subministres. 
- Limitacions legals a l’endeutament. 
- Subjecció als principis de comptabilitat pressupostària pública. 
- Reversió dels béns en el moment de l’extinció. 
- Avantatges fiscals. 
- Subjecció o no als principis d’igualtat d’oportunitats, mèrit, capacitat i publicitat per a 

la contractació de personal laboral. 
 
24. Bo i acceptant-los com a paràmetres comparatius s’hi troba a faltar, emperò, 

l’element de la participació ciutadana que, especialment pel que fa als usuaris i usuàries 
de la sanitat, es revela com quelcom determinant també a l’hora de valorar quina forma 
jurídica podrà dotar al hospital de Berga d’una millora en la satisfacció dels serveis sani-
taris i socials que rep la ciutadania, més enllà d’aconseguir avantatges fiscals i integrar 
entitats sociosanitàries de la comarca. 
 

25. En aquest sentit, l’article 248 de la llei Municipal i de règim local catalana, contempla 
com a deures de l’administració local procurar per la igualtat en l’accés i la participació 
dels usuaris en els serveis públics d’àmbit municipal.  

 
26. Per tant ens permetrem de comparar les figures jurídiques analitzades sota els matei-

xos tretze elements més un. 
 

27. Així en la taula de conclusions que ocupa els fulls 15 i 16 del document de treball es 
comparen fins a 5 figures jurídiques que podrien gestionar l’Hospital de Berga: 

 
a)  Fundació privada. 
b)  Fundació pública. 
c)  Entitat pública empresarial (EPE). 
d)  Consorci públic local. 
e)  Societat mercantil. 

 
28. Però atès que l’EPE només permet la participació de l’Ajuntament i sembla que la re-

cerca se centra en comparar fórmules jurídiques vàlides per a una figura col·laborativa 
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entre ajuntament i entitats sociosanitàries de la comarca, és evident que en el cas de 
l’Hospital de Berga tan sols caldrà comparar les altres quatre opcions. 
 

29. En suprimir aquesta opció, directament l’element valoratiu segon (règim de respon-
sabilitat dels partícips) sembla que queda idèntica per totes les figures; mentre que a 
partir de treure l’EPE per inaplicable al cas, veiem com la única figura que es pot consti-
tuir sense haver de desemborsar un capital mínim és el Consorci (element valoratiu 
quart). 

 
30. I també és només el Consorci aleshores el que se subjecta al control propi de la 

compatibilitat pressupostària pública, garantia que es regirà pels criteris legalment esta-
blerts, així com sotmesa a la fiscalització de les institucions que representen als veïns 
usuaris de la sanitat. 

 
31. També conseqüència de no haver de valorar l’EPE, tenim que el Consorci és la única 

figura que exclou clarament l’entrada d’entitats privades amb afany de lucre, i que ac-
cepta només que la gestió hospitalària i residencial recaigui en entitats amb interès so-
cial i/o que reinverteixin tots els beneficis obtinguts en el propi Hospital Sant Bernabé. 

 
32. Comparades, ara sí, la resta de figures entre sí segons el quadre comparatiu esmen-

tat, constatem que les diferències fonamentals dibuixarien els següents punts forts de 
cada una de les opcions: 

 
a)  Fundació privada.- Segons el document es constituiria més ràpid, però el cert és que 

no existeixen uns terminis màxims a aquest efecte que limitin el temps. 
L’Ajuntament de Berga en pot perdre la governança i no poder aplicar dels criteris 
de capacitat, mèrit i concurrència per seleccionar el personal i les empreses amb 
millor oferta. Té pràcticament els mateixos avantatges fiscals que la resta excepte la 
societat mercantil que està més gravada. I els béns no retornaran a l’ajuntament.  
 

b)  Fundació pública.- No existeixen uns terminis màxims a aquest efecte que limitin el 
temps de constitució. Segueix ostentant l’ajuntament el control democràtic i sota 
criteris públics de contractació, però la comptabilitat és privada i separada de 
l’endeutament municipal. Té pràcticament els mateixos avantatges fiscals que la 
resta excepte la societat mercantil que està més gravada. I els béns, com a la fun-
dació privada, no retornaran a l’ajuntament.  

 
c) Consorci públic local.- Ja hem vist que el Consorci necessita sobre uns 2 mesos mí-

nim i 6 com a màxim per constituir-se, no més. Segueix ostentant l’ajuntament el 
control democràtic i sota criteris públics de contractació, la comptabilitat és pública 
i el pressupost separat si bé afectat per l’endeutament municipal. Els béns retornen 
a l’ajuntament i no cal un capital mínim inicial. Té pràcticament els mateixos avan-
tatges fiscals que la resta excepte la societat mercantil que està més gravada. 

 
d)  Societat mercantil.- És la més gravada a nivell fiscal, si bé els seus béns retornarien a 
l’ajuntament, té control democràtic de la governança i la contractació només quan és 
majoritària la participació municipal en ella, perquè si és minoritària el perdria. 
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33. En quant a la participació dels treballadors i usuaris de l’Hospital i residència berga-

dans, que com hem dit no s’ha sotmès a valoració, es posa de manifest en l’informe 
emès per Labcoop que la constitució d’una Cooperativa sanitària mixta (de treball as-
sociat i d’usuaris) permetria que la gestió sanitària s’adrecés a satisfer les necessites 
per aquests demandades, a més de revertir tots els beneficis en la millora de la pròpia 
qualitat assistencial en no existir ànim de lucre. 

 
34. Això, unit a la llarga trajectòria de cooperatives sanitàries a Catalunya, avalarien em-

prar aquesta altra fórmula no esmentada en el document de treball de Faura-Casas per 
bé que, en el meu parer, manca encara un darrer element de valoració elemental com 
és la titularitat del servei. 

 
35. Així doncs, de totes les opcions analitzades, les quatre aplicables del document dels 

economistes més l’opció cooperativista, cal ressenyar que només el Consorci i la Fun-
dació Pública preserven l’actual titularitat pública de l’Hospital Sant Bernabé de Berga, 
com organisme autònom que és de l’ajuntament. 

 
36. Això suposa una problemàtica no abordada pels informes examinats i que és, per la 

resta d’opcions no públiques: el traspàs de tot el personal laboral actualment depenent 
del organisme autònom a entitats privades, així com els béns mobles i immobles que 
no retornaran al municipi. 

 
37. Una sortida que suposi una síntesi d’alguns dels aspectes més ben valorats en amb-

dós dictàmens i que suposaria la preservació en mans públiques del servei, personal i 
instal·lacions sociosanitàries, la trobem en el full 18 del informe de Labcoop atès que en 
ell s’hi esmenta: la possibilitat que es constitueixi un Consorci públic conformat per 
l’ajuntament de Berga i una Cooperativa Mixta (de treballadors i usuaris) sense ànim de 
lucre. 

 
38. Entenc que l’opció ha estat valorada pels dos informes i es troba legalment contem-

plada, tant en la legislació ja exposada reguladora dels consorcis com en la llei de coo-
peratives, si bé ha de comptar amb una prèvia acceptació per part del personal que 
passaria, d’aquesta manera, a treballar per compte propi si bé de forma associada. 
Valdria la pena explorar també les possibilitats de participació de l’ens local en la coo-
perativa a l’empara de la Llei municipal i de règim local. 

 
39. Així ho estableix l’article 249.3 e) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

quan regula les formes de gestió dels serveis públics locals i preveu les diverses opci-
ons de gestió directa i indirecta, entre les que trobem –en el primer grup- l’actual forma 
d’organisme autònom de l’Ajuntament que gestiona directament l’Hospital i –en el se-
gon grup- entre d’altres, la llei contempla la societat cooperativa amb capital mixte pú-
blic-privat com a forma de gestió indirecta del servei: 

 
249.1  La facultat d'establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon a la po-
testat organitzadora dels ens locals. Els serveis públics locals es poden gestionar direc-
tament o indirecta. 
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249.2  La gestió directa pot adoptar les formes següents:  
 
a) Gestió pel mateix ens local. 
b) Organisme autònom. 
c) Societat mercantil amb capital social íntegrament públic. 
 
249.3  La gestió indirecta pot adoptar les formes següents:  
 
a) Concessió. 
b) Gestió interessada. 
c) Concert. 
d) Arrendament. 
e) Societat mercantil o cooperativa amb capital social mixt. 

 
40. Opció que desenvolupa l’article 266 de la mateixa llei, pel cas que es vulgui optar per 

la cooperativa sanitària o bé pel cas que es vulgui optar per un Consorci que integri 
ajuntament i cooperativa mixta, en la que també podria participar –a més dels treballa-
dors i usuaris de la sanitat- la corporació, dues possibilitats previstes en els apartats 
primer i segon del precepte, respectivament: 

 
266.1  Els ens locals, per prestar els serveis públics de llur competència, poden pro-
moure la creació de cooperatives, d'acord amb el que estableixen aquesta Llei i les que 
regulen aquestes entitats. 
 

o bé: 
 

266.2  Els ens locals poden participar també en les cooperatives ja constituïdes que 
acompleixen activitats d'interès públic, amb la finalitat assenyalada per l'apartat 1. 

 
41. En ambdós casos, prossegueix l’apartat tercer, l'aportació de l'ens local en relació amb 

el capital social només pot ésser parcial i, rebla l’apartat quart que són aplicables a 
aquesta forma de gestió les disposicions corresponents a les societats mercantils, llevat 
de les excepcions fixades per reglament d'acord amb l'especial naturalesa jurídica de 
l'entitat. És a dir, en la mesura que es tracta d’una figura sense ànim de lucre compta 
amb les avantatges fiscals que no té la societat mercantil i els beneficis es reinverteixen 
en sanitat. 
 

42. Malgrat a efectes d’IVA segons les directrius de la Direcció General de Tributs, les 
cooperatives de treball associat comptem amb exempció d’IVA pel que fa a les presta-
cions de treball realitzades pels socis a la cooperativa, no així per la cooperativa a ter-
cers (informes DGT 3-2-86 i DGT CV 6-11-08), el cert és que cap la possibilitat de 
constituir-se en entitat sense ànim de lucre. 

 
43. En el cas que ens ocupa, i d’acord amb l’article 129 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, 

de cooperatives, la condició de cooperativa com a entitat sense ànim de lucre compor-
ta avantatges a més a efectes de concursos públics, de contractació amb ens públics, 
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de beneficis fiscals, de subvencions i, en general, de tota altra mesura de foment que hi 
sigui aplicable, perquè tenen la mateixa condició que la resta d’entitats sense ànim de 
lucre. 

 
44. A fi de constituir la cooperativa sense ànim de lucre i gaudir d’aquesta condició legal, 

el mateix precepte preveu tan sols incloure en els estatuts socials que: 
 

a)  Els excedents de lliure disposició, un cop ateses les dotacions als fons obligatoris, 
no es distribueixen entre els socis, sinó que es destinen, mitjançant una reserva es-
tatutària irrepartible, a les activitats pròpies d’aquesta classe de cooperativa, a la 
qual es poden imputar totes les pèrdues, de conformitat amb allò que estableix 
aquesta Llei. 

 
b)  Els càrrecs de membre del consell rector i els de la intervenció de comptes no són 

remunerats, sens perjudici que les persones que els ocupen puguin ésser rescabala-
des de les despeses originades en l’exercici del càrrec. 

 
c)  Les aportacions dels socis al capital social, tant les obligatòries com les voluntàries, 

no poden meritar un interès superior a l’interès legal del diner, sens perjudici de les 
actualitzacions corresponents. 

 
d) Les retribucions dels socis treballadors o, si escau, dels socis de treball i del personal 

que treballi per compte d’altri no poden superar el 150% de les retribucions que, en 
funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el conveni col·lectiu aplicable al 
personal assalariat del sector i de la zona corresponent. 

 
45. Previsions totes que venen a garantir que la cooperativa gestora dels serveis social i 

assistencial tindrà per únic objectiu la millora dels serveis.  
 

46. Així mateix, la secció vuitena de la llei de cooperatives defineix i regula el que són les 
cooperatives sanitàries, i l’apartat tercer de l’article 112 resa que són també cooperati-
ves sanitàries, als efectes d'aquesta Llei, les constituïdes per persones físiques i jurídi-
ques amb l'objecte de promoure, equipar, administrar, sostenir i gestionar hospitals, 
clíniques, centres d'atenció primària i establiments anàlegs destinats a prestar assistèn-
cia sanitària a llurs beneficiaris i familiars i, si escau, a llur personal treballador. Si bé tots 
els residents a Berga en serien els seus beneficiaris com usuaris de la sanitat. 

 
47. L’apartat quart preveu que s'apliquen a aquestes cooperatives, a més de la legislació 

sanitària, els preceptes relatius a les cooperatives mixtes de consumidors i usuaris i de 
treball associat, i, si escau, a les cooperatives mixtes, amb les especificacions que es 
puguin fixar per reglament, atenent l'especialitat del servei que presten.  

 
48. I l’apartat cinquè contempla que les cooperatives sanitàries de segon grau poden és-

ser integrades per entitats de naturalesa no cooperativa sense ànim de lucre, si l'estruc-
tura, els fins i l'organització d'aquestes entitats estan relacionats amb un propòsit sani-
tari viable que justifiqui la cooperativització d'activitats en l'àmbit d'actuació respectiu. 
El nombre d'entitats no cooperatives sòcies no pot excedir de la meitat del total dels 
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membres de la cooperativa en què s'integren. 
 

49. Per la seva banda, la legislació en matèria de cooperatives, tant la llei catalana com 
l’estatal, admeten també que una cooperativa mixta de treballadors i usuaris de la sani-
tat es pugui integrar dins un consorci alhora que regula el deure de les administracions 
públiques de fomentar el cooperativisme per a la prestació dels serveis públics. 

 
50. En aquest sentit, la Llei catalana de cooperatives aposta per la llibertat de pactes a 

l’hora d’establir fórmules de col·laboració entre la cooperativa i tercers, com ho és 
l’Ajuntament de Berga, i concretament en forma de convenis i per extensió consorcis a 
aquest efecte. I per si queda cap dubte preveu el deure de l’administració de fomentar 
la creació de cooperatives de serveis públics: 

 
Article 127.  Altres formes de col·laboració econòmica.- En el compliment de llur activi-
tat, les cooperatives es poden vincular a terceres persones mitjançant els acords, els 
convenis, els pactes o els contractes que considerin convenients. 
 
Article 150. Creació de cooperatives de serveis públics.- L’Administració pública, en la 
prestació de serveis públics amb la participació directa dels ciutadans, ha d’estimular la 
creació de cooperatives amb aquest objectiu i compartir la gestió d’aquests serveis. 

 
51. Al seu torn, la Llei estatal 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperativas inclou el Consorci 

entre la cooperativa i l’administració pública de forma expressa en el seu article 79.1: 
 

79.1. Las cooperativas de cualquier tipo y clase podrán constituir sociedades, agrupaci-
ones, consorcios y uniones entre sí, o con otras personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, y formalizar convenios o acuerdos, para el mejor cumplimiento de su objeto 
social y para la defensa de sus intereses. 

 
52. I aquí hauria d’acabar l’objecte d’aquest informe segons la normativa vigent. Però 

l’avant-projecte de llei de reforma del règim local que està actualment en tràmit al Con-
grés dels Diputats obliga, per l’abast dels seus efectes, a emetre una valoració jurídica 
més. 
 

53. Es tracta del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local (ARSAL) aprovat i publicat, en la seva versió definitiva, en el BOCG núm. 58-1 de 
6 de setembre de 2013. 

 
54. Aquest controvertit avant-projecte, pel que té de recentralitzador, va ser sotmès a 

dictamen del Consell d’Estat que en data de 26 de juny de 2013 (expedient 567/2013) 
manifestava al voltant del que l’ARSAL anomena el “redimensionamiento del sector pú-
blico local “ en l’apartat b.2: 

 
“Tal y como se ha avanzado, el anteproyecto dedica una disposición, la adicional nove-
na, a la introducción de un conjunto de medidas con las que pretende racionalizar la 
Administración local de carácter instrumental. Así, la norma en proyecto prohíbe a las 
entidades locales que estén sujetas a un plan económico-financiero o de ajuste la ad-
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quisición, constitución o participación en la constitución de nuevos organismos, entida-
des, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo 
de vigencia del referido plan (apartado 1).” 
 

55. Com és de veure, en els propers mesos es pot aprovar una llei estatal que negui la 
possibilitat dels ajuntaments amb plans d’ajust financer de crear cap ni una de les figu-
res jurídiques que ara mateix estan en discussió, en base als informes estudiats; la qual 
cosa caldria que es tingui en compte pel cas que així hi obligui l’estat comptable i pres-
supostari de l’Ajuntament de Berga, un cop sotmès a l’avaluació estatal que –en apli-
cació també de l’ARSAL- es durà a terme en el termini d’1 any des de la seva entrada 
en vigor. 
 

56. Cal doncs advertir la corporació de la necessitat de sanejar els seus comptes degu-
dament, a fi de superar l’avaluació estatal en sentit favorable. Només així, podrà 
l’Ajuntament de Berga crear un ens instrumental que gestioni l’Hospital de Sant Berna-
bé i la residència, sigui quina sigui la figura jurídica triada.  
 

57. Hom podria plantejar que si la creació de l’ens instrumental, doncs, té lloc amb im-
mediatesa i per tant amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei que és encara en tra-
mitació parlamentària, no quedarà en absolut afectat per la nova legislació. Doncs no és 
així, com mostra el propi dictamen que segueix: 

 
“Asimismo obliga a las entidades instrumentales que en el momento de su entrada en 
vigor se encuentren en situación deficitaria a aprobar un plan de corrección del desequi-
librio financiero individualizado con el objetivo de corregir la situación; si no se logra tal 
objetivo antes del 31 de diciembre de 2014, la entidad local disolverá a la entidad cor-
respondiente en el plazo máximo de siete meses, transcurridos los cuales, si la entidad 
local no hubiera procedido a la disolución, esta se producirá de forma automática con 
fecha 1 de agosto de 2015 (apartado 2).” 
 

58.  És a dir, que un ens instrumental preexistent a l’entrada en vigor de la llei haurà 
d’estar en una situació comptable no deficitària, perquè del contrari se l’obligarà a se-
guir un pla de correcció financera i, si abans d’acabar 2014 no se’n ha sortit, s’obligarà 
a l’ajuntament a dissoldre l’entitat en qüestió i aquesta desapareixerà, amb o sense 
l’acord municipal de dissolució, a 1 d’agost de 2015. 

 
59. Al respecte clou el Consell d’Estat que: 

 
“Sin perjuicio de la evidente necesidad de simplificar la estructura organizativa instru-
mental dependiente de las entidades locales y de la idoneidad de las medidas señala-
das para lograr tal fin, se considera que su aplicación general e incondicionada podría 
resultar desproporcionada al objetivo perseguido, que puede igualmente alcanzarse li-
mitando la puesta en práctica de estas previsiones a los supuestos en que se haya 
constatado la existencia de una situación deficitaria o aquellos en que tal situación so-
brevenga tras la entrada en vigor de la norma. Al margen de esta observación, debe 
señalarse que no existe en el anteproyecto ninguna regla similar aplicable a la Adminis-
tración instrumental de las entidades locales del artículo 3.2 de la LBRL. Tampoco se 
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incorpora ningún criterio que permita verificar la existencia de la situación deficitaria a la 
que alude el apartado 2 de esta disposición adicional.” 

 
60. En definitiva està per aclarir-se en seu parlamentària una major concreció d’aquestes 

situacions que donarien lloc a la dissolució d’ens instrumentals dels ajuntaments com el 
que es cerca crear per gestionar l’Hospital de Berga; però en tot cas ho volia advertir a 
fi que a l’hora de constituir una o altra entitat es prengués en consideració els possibles 
efectes futurs. Al meu parer, aquesta realitat d’enduriment en el control del dèficit zero 
reforça més l’opció per les entitats sense ànim lucratiu perquè gaudiran de majors be-
neficis fiscals i revertiran tot el benefici en el propi hospital, si bé això podrà ser objecte 
d’un estudi econòmic que hi aprofundeixi. 
 

61. Per últim, però no menys important, cal contemplar l’amenaça recentralitzadora de 
l’ARSAL pel que fa a la supressió de les competències municipals anomenades imprò-
pies i que, en el cas sanitari, podria derivar en un buidatge de competència a 
l’Ajuntament que dificultés, encara més, tota aquesta operació d’instrumentalització de 
la gestió sanitària que actualment executa de forma directa. 

 
62. Si analitzem el text de l’avant-projecte sembla que en 5 anys des de l’entrada en vi-

gor de la llei la Generalitat hauria d’assumir l’atenció primària del servei sanitari, si bé 
estableix la possibilitat que l’administració autonòmica delegui en els municipis, en un 
anar i venir d’atribució competencial que entre tant preveu que el municipi segueixi 
prestant el servei a càrrec de la Generalitat: 

 
Disposición transitoria primera. Asunción por las Comunidades Autónomas de las com-
petencias relativas a la salud. 
 
1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias que se pre-
veían como propias del Municipio relativas a la participación en la gestión de la atención 
primaria de la salud corresponde a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer 
a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización 
del servicio. 
 
2. En el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, las Comu-
nidades Autónomas asumirán de forma progresiva, un veinte por cien anual, la gestión 
de los servicios asociados a las competencias sanitarias mencionadas en el apartado 
anterior. A estos efectos la Comunidad Autónoma, elaborará un plan para la evaluación 
y reestructuración de los servicios. 
 
3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anterior-
mente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administracio-
nes Públicas. 
 
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de 
las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios de 
conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
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5. Cada año que transcurra, dentro del periodo de cinco años anteriormente menciona-
do, sin que las Comunidades Autónomas hayan asumido el desarrollo del veinte por ci-
en de los servicios previsto en esta disposición o, en su caso, hayan acordado su dele-
gación, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad 
Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se 
procederá a su retención en la forma que se prevea legalmente. 
 

63. Caldrà, en conclusió, abans que resoldre adoptar la forma jurídica més escaient als 
interessos en joc i a les situacions futures descrites, obtenir una major informació en re-
lació a quina serà l’actuació de la Generalitat de Catalunya i quin abast podria tenir la 
Disposició Transitòria Primera en relació a l’atenció primària i aquesta envers l’Hospital 
Sant Bernabé. 

 
III. Conclusions 

 
64. En base als fonaments de dret que he deixat exposats, concloc que: 
 
1.- És legalment possible i viable la figura del Consorci públic format per ajuntament i coo-
perativa mixta de treballadors i usuaris de la sanitat, segons la normativa vigent, i en la me-
sura en que es constitueixi estatutàriament com una entitat sense ànim de lucre pot repor-
tar importants avantatges fiscals i socials per davant d’altres opcions estudiades. 
 
2.- La titularitat pública de l’Hospital Sant Bernabé és la millor garantia per al control demo-
cràtic de les seves decisions, contractacions i reversió del benefici en si mateix; si bé no-
més pel cas que l’Ajuntament de Berga es trobés davant d’una situació de desajust finan-
cer dictaminat així per l’Estat i una llei estatal, com l’ARSAL, que li negui la possibilitat de 
crear un nou ens i l’obligui dissoldre l’actual organisme autònom o el futur ens instrumental, 
ens podríem trobar davant l’obertura d’un procés de privatització de la sanitat com a alter-
nativa als acomiadaments massius i la pèrdua de la gestió sanitària. 
 
3.- En el cas anterior, que entenc que es pot i s’ha d’evitar amb una situació d’ajust i equili-
bri comptable i financer a l’ajuntament i a l’hospital, la figura de la Cooperativa Sanitària di-
buixada per l’informe de LabCoop sembla més ajustada a les exigències legals de complir 
amb la satisfacció de l’interès general, fomentar el cooperativisme i integrar als usuaris de la 
sanitat en la presa de decisions de l’àmbit sanitari, que no pas la fundació privada prioritza-
da en el document de Faura-Casas. 
 
Aquest és el meu parer que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en dret, a Lleida en 
data vint-i-quatre de juliol de dos mil tretze. 
 
 
 
Esther Sancho i Cepero 
advocada 
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GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS I 
SOCIALS A BERGA 
 
BREU INFORME DEL PROCÉS DE 
CREACIÓ D’UNA COOPERATIVA 
SENSE ÀNIM DE LUCRE  (ASPECTES 
CLAUS EN EL PROCÉS). 
 
 
 
 
Jordi Escudero i Gili 

 
Tècnic en creació d’empreses, especialitzat en economia 
social i cooperativa del Consell Comarcal del Berguedà. 
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ANTECEDENTS 
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� A mitjans del  mes d’abril del 2013, el regidor de l’Ajuntament de Berga 
Francesc Ribera (CUP), sol�licita visita als serveis de creació d’empreses del 
Consell Comarcal del Berguedà (especialitzat en l’àmbit cooperatiu i l’Economia 
Social), per tal de demanar assessorament en la creació d’una cooperativa de 
serveis sanitaris que implica la transformació del model actual de l’Hospital 
comarcal Sant Bernabé. L’Avala un informa del grup  Lab/ Coop signat per Ester 
Vidal (Hobbest) i Jordi Garcia (Apòstrof), ambos de reconegut prestigi dins del 
mon cooperatiu i amb solvència acreditada per tal.  
Un cop revisat l’informe se’ns sol�licita opinió sobre la qüestió i la possibilitat de 
poder parlar amb el President del Consell Comarcal, sempre i quant creiem amb 
la viabilitat del Projecte. Desprès de diverses reunions, i creiem que el projecte 
pot tenir una viabilitat, però condicionada per un procés que és aliè a les nostres 
decisions i parers.  
Bàsicament hi ha un confrontació en que l’entitat que ostenta el Govern de 
l’hospital (Patronat) estigui sota el dret públic o el dret privat, es a dir, sigui un 
consorci públic o  sigui una entitat privada. Com em comentat, aquest procés és 
aliè a les capacitats d’aquest servei, per tant el que s’analitza des d’un primer 
moment, és d’idoneïtat que la gestió de l’Hospital pugui ser cooperativista o no i 
la seva viabilitat.  
El mes de Juny s’invita al tècnic dels servei a la reunió del Patronat , per tal 
d’informar sobre l’estudi realitzat per Lab/Coop, i pugui oferir alguna explicació 
en matèria tècnica. En resum, el tècnic informa de que la possibilitat és real i 
podria ser viable, independentment de la fórmula jurídica que les persones 
implicades decideixin aplicar. 
També s’informa que el procés de creació, a part  de l’àmbit purament tècnic, no 
és com es sol dir “bufar i fer ampolles”. Es tracte d’un procés llarg i que 
requereix d’altres aspectes no sols de mediació si no de sensibilització i 
concertació amb totes les persones implicades i que es objecte d’un treball 
intens que requereix de persones coneixedores i expertes en aquests  processos. 
Al final de la reunió l’Ajuntament de Berga representat per l’Alcalde Juli 
Gendrau sol�licita formalment al Consell Comarcal del Berguedà representat en 
la reunió pel seu President Sergi Roca un informe mes acurat d’aquest procés. 
La realització d’aquest informe és l’objecte d’aquest treball que es presenta a 
continuació. 
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INTRODUCCIÓ. 
�

Sense cap dubte, és possible reconvertir una empresa de forma jurídica 
tradicional a una empresa d'Economia Social, bé sigui sota forma jurídica de 
cooperativa o de societats laborals. 
 
Aquesta possibilitat no és nova, i de fet disposem de forces casos reals en què 
s'ha produït una transformació jurídica de l'empresa i els treballadors s'han 
convertits en amos alhora que treballadors. 
 
Tanmateix, es tracta d'un procés llarg i complex, on la negociació prèvia entre 
l'empresa i el col � lectiu és fonamental i sobretot  també entre els mateixos 
treballadors. No sols estem parlant de la part tècnica i formal, si no que cal 
desenvolupar tota una estratègia empresarial, amb objectius clars i ferms que 
donin viabilitat aquest procés que a la llarga serà el que garantirà el 
desenvolupament de la cooperativa en el futur.  
Cal a dir que no sols es fonamental l’estructura d’aquesta empresa (que ho és  
també), si no de quina manera es vol treballar, de quina manera es vol 
organitzar, cap a on es vol anar, que s’ha de fer a partir d’ara,  que no es feia 
abans i s’haurà de fer ara. En si, el procés no es sols de transformació jurídica, 
es de transformació social del treball, i per això hi ha d’haver unes directrius 
molt clares, pactades, consensuades i el que és mes important assumides , que 
encoratgin a tots els seus participants.  
Per tant i com ja hem dit es tracte d’un procés complex i per a tal cal un pla 
directiu o d’estratègia  que generin totes aquestes accions. També cal destacar 
que per  que això s’esdevingui un fet, no sols cal parlar d’una estratègia pactada, 
viable i real, cal també, d’un lideratge potent que arrossegui i tiri del carro, ja 
que sense una manca de cultura de cooperació, xocarem amb les indecisions i 
dubtes individuals, que esdevindran les principals  dificultats del procés. 
 
 
 El concepte fonamental de l'estratègia de cooperativització és la incorporació de 
tots els treballadors en la gestió de l'empresa, mitjançant la creació de xarxes de 
cooperació implicades en tots els processos, D’aquesta manera es deixa enrere , 
la tendència de treballar passiva i burocràticament i s'assumeix que la totalitat 
dels integrants de l'empresa són associats, empresaris col • lectius, que omplen 
de la seva energia vital el procés empresarial.  
Sense aquest concepte clar i ordenat en totes les fases del procés és fàcil desviar/
se en altres qüestions inherents i que sols ens allunyaran de l’objectiu final.  
Aquest objectiu no sols és la creació d’una cooperativa,  és l'assumpció que tots 
som empresa. En realitat es tracte de canviar el xip d’individual (propi d’una 
relació laboral clàssica) al xip col�lectiu , tots som empresa i ho fem per tots, no 
actuem de forma individual,  sinó de forma col�lectiva dins la individualitat del 
treball.  
Per això,  calen objectius, aspiracions i tasques engrescadores que estiguin 
ampla i fortament arrelades en el substrat del grup que hi forma part, del 
contrari l’objectiu es desvirtua i la coopetrativització deixa de tenir sentit .   
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D’aquesta manera la ���������� adquireix la màxima expressió : propietaris i 
protagonistes.  Es a dir, som propietaris i protagonistes de l’empresa, a mena de 
socis. La figura de soci s'equipara a la d'accionista i assumeix totes les 
responsabilitats derivades de la propietat del capital. 	��
��������: 
compromís en la gestió. 
I sobretot aprofundint en l'essencial i diferenciador del model socioempresarial 
cooperatiu: la participació dels seus membres. Articulant la participació en els 
tres nivells de  la gestió empresarial: 
 
Capital: Aportant un capital que ens dóna dret a participar en la gestió i els 
resultats. 
Gestió: Participem en la planificació anual dels objectius propis i globals. 
Resultats: una part dels  nostres beneficis es reparteixen entre els socis. 
 
 
Amb tot el que s’ha exposat i avançant una mica el punt següent del procés de 
creació, caldria sobretot,  tal i com apuntat l’informe de Lab/coop, tenir en 
compte alguns punts clau del procés i algunes consideracions alhora d’elaborar 
aquest informe per part de l’equip tècnic del Consell Comarcal del Berguedà :  
 
Al nostre entendre, la creació de la  cooperativa es absolutament compatible al 
desenvolupament en la creació de l’òrgan de Govern de l’Hospital. Es a dir, tant 
si és un Consorci, una Fundació Privada, o qualsevol altre forma jurídica que es 
cregui convenient, Aquesta és una decisió que ni modifica el criteri exposat, ni 
és competència del personal que elabora l’informe. 
 
Per altre banda es desconeix l’estat comptable, ni la situació econòmica actual 
de l’Hospital. Aquest aspecte pot tenir certa repercussió en aspectes claus del 
procés, caldrà, doncs, analitzar aquest aspecte abans d’iniciar el procés. 
 
Creiem que no sols els serveis Hospitalaris son susceptibles de ser 
cooperativitzats, Hi han altres serveis que formen part de l’àmbit que s’estudia 
que poden estar inclosos en el procés. Els serveis d’atenció domiciliaria i la 
residència de la gent gran, per exemple. 
 
Reiterar que el nombre important de treballadors que te el centre és un 
problema afegit, ja que son mes difícil de consensuar molts dels aspectes 
analitzats. Però també és cert que aquest mateix fet hi afegeix un valor doble al 
procés. Es a dir, una de les empreses més grans de la comarca es converteix en 
cooperativa, i això recolza i dona un impuls al sector cooperatiu. De fet, ja sols el 
fet que s’estigui analitzat la viabilitat del procés és indicatiu del ressorgiment del 
sector cooperatiu i l’economia social d’un territori. 
 
El procés ha d’anar acompanyat per un equip extern que aporti expertesa en 
processos de participació i construcció conjunta i que  conegui altres processos 
de cooperativització similars. 
 
Treballar a fons el procés amb els treballadors perquè l’entenguin, l’assumeixin 
com a propi i intervinguin en la construcció del projecte. 
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Treballar exhaustivament  l'estratègia de futur com a element important per tal 
que la gent es faci seu el projecte. 
 
Identificació dels temes clau i aspectes crítics a abordar. 
 
És important que sigui una opció assumida pel conjunt dels treballadors; si hi 
hagués una part que no l’assumís caldria valorar a fons les conseqüències 
d’incorporar treballadors que no vulguin ser socis de la cooperativa. 
 
Recorregut tècnic clar que resolgui dubtes i generi confiança a les persones 
implicades. Ja que els canvis realitzats per ells mateixos, i com  és lògic d’altre 
banda, provoquen  preguntes i pors que actuen com a  barreres insalvables del 
procés. 
 
Treballar amb la ciutadania (entitats, associacions de veïns...) per generar el seu 
suport en el desenvolupament del projecte. De la mateixa manera publicitar i fer 
públic el procés ja que sentir/se actor en els mitjans tant públics com privats       
( sempre en to positiu),  pot donar un fort recolzament a tot el procés. 
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ALGUNS EXEMPLES DE COOPERATIVES SANITARIS : 
 

COOPERATIVA SANITARIA DE GALICIA 
 

Cooperativa que sorgeix el 1985, com a conseqüència de la convicció d'un grup 
de professionals vinculats a la sanitat, que la millor manera de prestar un servei 
de qualitat als  seus pacients és treballar en equip.  
En l’actualitat gestiona el Policlínic Santa Teresa, el Policlínic Santa Cristina i el 
Políclínc Sáens Diaz, a mes de tenir diferents centres associats  i diversos 
centres col�laboradors, tots a la província d’Ourense. 
  

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL�LEGIAL. 
 

Assistència Sanitària Col�legial pretén un sistema sanitari de medicina social i 
col�lectiva en llibertat, amb la participació dels metges, dels professionals per un 
costat i dels assegurats i usuaris per un altre, organitzats aquests a través d’una 
cooperativa d’usuaris i acceptant ambdues parts de forma col�lectiva i individual 
les seves quotes de cogestió i corresponsabilitat. Malgrat es tracte d’una Societat 
Anònima, la seva vinculació amb el mon cooperatiu és evident ja que els seus 
socis es vinculen de forma obligatòria a Auto gestió sanitària que alhora també 
es sòcia de l’entitat.  
 
El nombre de metges que són socis accionistes de l’entitat és de 5.363, dels 
quals 4.296 estan a disposició dels nostres assegurats com a cos assistencial de 
l’entitat. 
 
 Poden ser socis de l’entitat qualsevol metge o odontòleg col�legiat a la província 
de Barcelona, essent cadascú propietari a parts iguals de l’entitat, participant 
amb els mateixos drets i obligacions, tenint cadascun d’ells els mateixos drets 
polítics, socials, laborals i econòmics, sense excepció, ni per la seva condició 
d’antiguitat o de fundador. 
 
 L’aportació econòmica és la mateixa per a tothom. 
 
 En cap cas es retribuirà el capital, no podent/se atorgar benefici dinerari al 
capital aportat, havent/se de revertir els possibles excedents econòmics que 
puguin obtenir/se en millores dels honoraris professionals. 
 
 Els socis no són persones contractades a través de vincle o contracte laboral o 
civil, sinó que en són els seus autèntics i únics propietaris. 
 
 També és soci d'Assistència Sanitària Col�legial, "Autogestió Sanitària Societat 
Cooperativa" els socis de la qual són els mateixos. L’objecte social d’aquesta és 
atorgar/li imatge jurídica, fins on la legislació vigent permeti l’activitat 
asseguradora a les cooperatives i no té justificació, a partir d’aleshores, que 
Assistència Sanitària Col�legial continuï amb la seva activitat actual. 
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AUTOGESTIÓ SANITÀRIA  
 

Autogestió Sanitària, societat cooperativa catalana limitada, és una cooperativa 
de serveis nascuda el 1978 de la mà d’Assistència Sanitària Col�legial. En són  
socis, de manera exclusiva i obligatòria, tots els metges accionistes d’Assistència 
Sanitària Col�legial. Atès el seu caràcter cooperatiu, la seva estructura social està 
basada en la igualtat de participació dels socis.  
 
Els objectius d’aquesta cooperativa s’emmarquen en la promoció i el 
desenvolupament del cooperativisme sanitari i els seus valors 
 
 
SCIAS  
 
Societat Cooperativa d’Instal�lacions Assistencials Sanitàries (SCIAS) és una 
empresa que proporciona als seus socis unes instal�lacions assistencials 
sanitàries dignes i els serveis necessaris per al seu funcionament mitjançant una 
organització de dimensió empresarial idònia i sense ànim de lucre mercantil.  
 
En aquest sentit, SCIAS és la propietària i gestiona l’Hospital de Barcelona 
 
FUNDACIÓ ESPRIU  
 
Amb el patronatge de les cooperatives LAVÍNIA, SCIAS i Autogestió Sanitària, i 
sota la presidència del Dr. Espriu, l’any 1989 neix la Fundació Espriu. 
 
El seu objectiu és la promoció, la divulgació, el desenvolupament i el 
coneixement del cooperativisme sanitari, tant a nivell internacional com a tot 
Espanya. (Fundació Espriu )  
 
 
COMUNITAT TERAPÈUTICA 
DEL MARESME 
 
Any de creació 1981 
Socis i treballadors 72 cooperativistes i 32 laborals 
Breu història La Comunitat Terapèutica del Maresme (CTM) Serveis de Salut 
Mental, SCCL, és una cooperativa de treballadors associats per 
donar serveis en salut mental en el territori del Maresme 
Camps d’actuació Assistència psiquiàtrica a la comarca del Maresme amb 
serveis concertats amb el Servei Català de la Salut 
Persones ateses Població de les comarques de referència 
Clients principals Els seus serveis estan concertats amb el Servei Català de 
Salut, del Departament de Salut de la Generalitat. Altres serveis 
depenen del Departament d’Acció Social i Ciutadania, i uns 
altres del Departament de Treball. Població de les comarques de referència 
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SUARA COOPERATIVA 
 
Any de creació  2008 
Socis i treballadors 1.400 
Breu història Suara Cooperativa va néixer el 7 de juny del 2008, fruit de la 
fusió de tres cooperatives amb molts anys d’experiència en el 
sector: la Cooperativa de Treballadores Familiars (CTF) Serveis 
Sociosanitaris, Educadors d’Acolliment Social (EAS) i Escaler. 
Camps d’actuació Atenció a les persones: infància, joves i família, gent gran, 
atenció domiciliària, inclusió i discapacitat, formació i inserció 
de persones en risc d’exclusió social 
Persones ateses 11.000 
Clients principals Departaments d’Acció Social i Ciutadania i Treball, 
Consells comarcals de l’Alt Empordà, Baix Empordà i Gironès 
Ajuntaments de les comarques gironines i barcelonines 
Cáritas Diocesana de Barcelona, Fundació La Caixa, Ministeri 
de Treball i Assumptes Socials 
 

FEDERACIÓN FARMACÉUTICA. 
 
La Federació Farmacèutica es va fundar l’any 1928 amb una estructura de 
cooperativa perquè era la que millor permetia defensar els interessos dels socis 
farmacèutics. 
 
Gairebé un segle més tard, i en un entorn més exigent i competitiu, la naturalesa 
de cooperativa continua sent la més beneficiosa per als interessos dels  
Farmacèutics. Es present a tot el territori. 
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ALTRE INFORMACIÓ D’INTERÈS. 
 
Interessant i i aclaridor és l’article que apareix en el Diari SI .com de la 
Província de Murcia,  en  que s’entrevista al President IHCO José Carlos 
Guisado. (transcripció literal de l’article).  
 
http://diariosi.com/ucomur/las/cooperativas/son/las/hijas/de/todos/los/
problemas/y/las/madres/de/todas/las/soluciones  28/11/2012. 
 
“LAS COOPERATIVAS SON LAS HIJAS DE TODOS LOS PROBLEMAS Y LAS 
MADRES DE TODAS LAS SOLUCIONES.” 
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1: LÍNIES BÀSIQUES A SEGUIR EN EL PROCÉS. 

 
 
 Al nostre país hi han d’un bon grapat de cooperatives provinents de 
transformacions empresarials. En el procés de transformació  , el coneixement i 
la implicació de les persones,  seran cabdals i   indispensables  per a l’èxit 
empresarial. En aquest procés, el paper de les consultores especialitzades 
esdevindrà  bàsic i gran part de l’èxit de la transformació dependrà, doncs, de 
les habilitats d’aquestes gestores a l’hora de guiar el procés. 
 
Cal ser molt curosos a l’hora de desenvolupar aquests processos , ja que el futur 
del projecta empresarials està en joc. El manteniment dels llocs de treball és una 
tasca prioritària  i fer/ho amb el model empresarial cooperatiu pot representar 
un grau de compromís més en el manteniment del teixit empresarial del 
territori. 
 
Els principis cooperatius que son pal de paller de les cooperatives, també han 
d’esser objectiu  a assolir en l’esmenta’t procés i les accions que es realitzin en 
aquests sentit, han de dur/les en el seu ADN. S’ha de sensibilitzar en aquests 
sentit a les persones implicades en el procés , ja que aquest fet serà clau pel seu 
futur desenvolupament. En aquest sentit estaríem parlant de: 
 
1. Adhesió voluntària i oberta. 
2. Gestió democràtica per part dels socis. 
3. Participació econòmica dels socis. 
4. Autonomia i independència. 
5. Educació, formació i informació. 
6. Cooperació entre cooperatives. 
7. Interès per la comunitat. 
 
En tot cas,  en el procés de cooperativització estaríem parlant de les següents 
fases: 
 
�������: en aquesta fase els actors  rellevants del procés prenen  consciència 
de la situació de l’organització, considerant aspectes de gestió, de lideratge, 
econòmics, comercials i relacions amb els diferents grups d’interès. 
���� � ��������� ������:  En aquesta fase cal seguir tota una sèrie t de 
recomanacions que facilita la posada en marxa del procés. 
���������������������: defineix els diferents tràmits que cal seguir a l’hora 
dur a terme La cooperaticvització. 
��� 
������������ �����
�������: aquest apartat cal veure  diferents 
recomanacions i consells sobre la cooperativització a partir d’una visió del soci, 
la comunicació i els processos de participació i les principals eines de gestió 
empresarials. 
�
�
�
�������
������������: Catalunya: s’hi presenta informació vinculada als 
ajuts i finançaments, si fossin necessaris, i les entitats que poden ajudar en les 
diferents etapes del procés. 
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1.1 DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS. 
 
En la diagnosi prèvia cal tenir present  diferents aspectes, entre els quals podem 
considerar el lideratge d’aquest, que com a norma hauria d’estar conduit per  els 
actors que poden donar una visió global i ampla de l’organització a més de 
credibilitat davant de tothom. 
Tota empresa pot ser susceptible de coperativitzar. Algunes, per les seves 
característiques internes i situació en l’entorn, poden tenir millors condicions 
que altres per iniciar un procés d’aquesta mena. Existeixen models pels quals es 
poden realitzar la diagnosis, i estan a l’abast de tothom, ja que son d’us públic. 
Però també cal recordar ,com em comentat anteriorment,  cada empresa és un 
mon,  hi han peculiaritats pròpies en cada cas, per tant,  creiem adient 
recomanar que l’adaptació d’aquestes correspongui als consultors designats per 
guiar el procés, seran  ells  els que escullin les eines adients en cada moment. 
Existeixen diferents guies tant de la Generalitat de Catalunya, com de COCCETA 
entre d’altres, que donen eines i materials amplament contrastats per a tal.  
En tot, alguns dels punts  que hauria de fer referència la diagnosis haurien 
d’estar relacionats amb la gestió, les persones, el lideratge del procés, els 
usuaris, el servei, els aspectes econòmics, l’entorn i els grups d’interés. Valorant 
en quins s’ha de realitzar actuacions mes o menys intenses per aconseguir una 
major eficiència . 
 
 
1.2 LES  PRIMERES PASSES.  
 
L’objectiu principal d’aquesta fase seria l’anàlisi dels principals elements a tenir 
en compte en una transformació d’aquestes tipus. Al nostre parer s’haurien 
d’analitzar aspectes tant importants com la Disposició d’una estratègia 
organitzacional, el Lideratge del procés de transformació amb els  principals 
actors i llurs característiques, la definició del pla de treball i del seu abast, la 
definició dels recursos necessaris, la identificació dels principals grups d’interès 
i de la seva participació en el procés de transformació i la comunicació i 
sensibilització d’aquest . Aspectes claus que seran absolutament necessaris i 
determinaran el futur del projecte. 
Cal destacar d’aquests elements,  el  del Lideratge tenint en compte una sèrie de 
recomanacions de les principals característiques que haurien de tenir les 
persones que assumeix aquest rol. Algunes d’aquestes característiques haurien 
de tenir en compte, per exemple, ser referents (de manera formal i/o informal) a 
l’organització, tenir capacitat d’influir,tenir una visió global (organització, àrea 
de treball concreta, tendències...), amb capacitat de prioritzar i amb visió de 
futur, esser suficientment serioses, íntegres, constants i amb il�lusió, tenir 
passió i curiositat, amb voluntat de créixer i ser millors, tenir un alt grau de 
compromís amb l’organització i les seves persones, estar habituades a treballar 
en equip i a formar part en processos de presa de decisions participatius, així 
com ser persones pacients i integradores, tenir capacitat de comunicar, saber 
escoltar i motivar el seu equip de treball, ser flexibles i tenir capacitat per 
gestionar el canvi, tant individualment com organitzacional i d’equip de treball, 
tenir els coneixements tècnics necessaris per desenvolupar correctament les 
seves funcions actuals i futures en l’organització. Amb tot el que es tracte no és 
d’aconseguir persones que reuneixin tots aquests requisits (tots voldríem 



� ���

comptar amb persones amb aquests característiques en les nostres 
organitzacions),  en la majoria dels casos, l’assoliment d’aquestes competències 
consisteix en un procés de millora contínua, que implica un camí d’aprenentatge 
durant tota la vida. No obstant això, és important que les persones que 
participin en l’equip disposin en més o menys mesura d’aquestes 
característiques per tal que, d’aquesta manera, es faciliti l’èxit en el procés de 
transformació i també en l’activitat empresarial futura de la nova organització. . 
 
Un dels altres aspectes que cal remarcar es el de la comunicació ja que la 
comunicació és una activitat fonamental per transmetre els diferents aspectes 
del procés. D’aquesta manera, les persones de l’empresa i els altres grups 
d’interès poden disposar de la informació suficient, sempre considerant els 
diferents nivells d’informació i abast. Per entendre i visualitzar el procés, cal 
identificar el que s’espera de cadascú i saber que en cada moment es disposa 
d’un canal on es genera una comunicació i  una escolta fluida entre 
l’organització, les persones i els grups d’interès. La generació d’aquesta 
dinàmica facilita la participació, de la mateixa manera que ajuda a eliminar els 
temors que pot generar un procés de canvi. Així doncs, contribueix a la 
disminució de resistències i, en definitiva, possibilita obrir un espai que tingui 
com a objectiu sensibilitzar sobre el procés de transformació.  
En aquest punt es clau i essencial el MISSATGE a difondre. 
 

1.3 TRANSFORMACIÓ DE LA FORMULA JURÍDICA. 

Els  passos jurídics a considerar a l’hora de dur a terme un procés de 
transformació cooperativa, dependran del moment en que es realitzi, i 
dependran de la legalitat vigent .� Igualment, i considerant la importància i 
complexitat d’un procediment com aquest, recomanem un assessorament a 
l’empresa per part d’un especialista en la matèria. Generalment els consultors 
que recolzaran tot el procés, tenen en les seves plantilles personal especialitat 
per a tal fi. 

1.4 LA TRANSFORMACIÓ ORGANITZACIONAL 

 

L’objectiu es el de treballar sobre un seguit  d’aspectes propis dels àmbits social i 
econòmic de les cooperatives, que es regeixen sota els principis cooperatius 
aprovats per l’Aliança Cooperativa Internacional, i que son cabdals en el procés 
de cooperativització i que generalment son uns dels principals dubtes dels 
futurs socis del projecte. Els principals, encara que no únics, ja que com hem 
comentat anteriorment, cada empresa o projecte és un mon, estarien vinculats a 
dues àrees o àmbits el Social  i l’Econòmic. 
����
� ������ :  Drets i obligacions del soci ,Processos de participació i 
comunicació, formació, condicions sociolaborals, grups d’interès.  
����
� ���������  Organigrama, planificació estratègica, pla comercial 
sistema de gestió anual, sistema de gestió de la qualitat ,us de recursos locals, 
innovació ,gestió del capital. 
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1.5 ENTITATS I AJUTS ESPECÍFICS. 
 
En l’actualitat , i degut als moments de crisi econòmica en que estem immersos,  
no hi ha ajuts específics per tal  engegar aquests processos de transformació. Cal 
però tenir present que una dels principals ajuts en que podem comptar en 
l’actualitat a fi i efecte de crear empreses i en concret les cooperatives , és la de 
la capitalització de l’atur. En l’actualitat les persones que capitalitzin l’atur per la 
creació d’un empresa cooperativa es beneficiaran del 100% del import. Altres 
ajuts existents fins ara, com el del pagament de la quota obrera dels treballadors 
que capitalitzin  durant el període que agüessin cobrat la prestació, tenim 
constància de grans dificultats per tramitar/ho. La subvenció de la Generalitat 
de Catalunya per el treballadors que s’incorporin a una societat cooperativa 
sigui o no de nova creació, a dia d’avui no tenim constància que hagi de sortir 
pel 2013 una convocatòria. 
Bàsicament estaríem parlant de línies de Finançament especial per formules 
socials, que no deixen d’esser crèdits,  a un interès força assequible, però crèdits 
en definitiva.  Adjuntem un petita relació d’algunes d’aquestes entitats que 
poden finançar el procés si fos necessari. 
 

COOP 57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que es dedica 
bàsicament a concedir préstecs a projectes d’economia social, amb recursos 
provinents de la seva massa social (entitats, com ara cooperatives, associacions i 
fundacions, però també persones a títol individual). Actualment, compta amb 
unes 400 entitats associades, un 63% de les quals són cooperatives de treball. 
Durant l’any 2011, va concedir un total de 8,5 milions d’euros en préstecs. 

Per contextualitzar l’activitat de Coop 57 i la crisi del model econòmic vigent, la 
cooperativa aposta per “recuperar el concepte d’emprenedoria social, és a dir, 
opcions col•lectives promogudes bàsicament per cooperatives de treball, o bé 
altres projectes col•lectius que tinguin arrelament al territori”. 

Pel que fa a avalar els projectes de les entitats que volen obtenir crèdit, Coop 57 
es basa en un sistema d’avals mancomunats per grups de persones, amb imports 
raonables que la banca convencional no permet. Els dipòsits gestionats per 
Coop 57 van a parar a entitats financeres que ofereixen unes determinades 
garanties socials, com ara les cooperatives de crèdit Caixa d’Enginyers, Caja 
Laboral (integrada al Grup Mondragón) i Caixa d’Advocats, i el projecte de 
banca ètica Fiare. 

Com a contrapunt a les pràctiques especulatives del sector bancari 
convencional, Coop 57 posar d’exemple els títols participatius, una eina per 
captar capital voluntari de les persones sòcies i no sòcies i un aparador per 
visualitzar el suport solidari de l’entorn cooperatiu. 

 L’entitat destinatària de l’última emissió de títols ha estat la colla castellera 
Xiquets de Reus, per un valor total de 150.000 euros, que es van cobrir en tan 
sols 20 dies. L’emissió servirà per finançar la reforma integral de la seu social, 
unes obres sufragades al 100% per la pròpia entitat. “El teixit associatiu respon 
positivament davant de projectes concrets quan hi ha un entorn de confiança.  
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Coop 57 ha impulsat una línia de col�laboració amb entitats locals per impulsar 
l’economia social. De moment, Coop 57 ha rebut demandes de 18 municipis 
d’arreu de Catalunya. 

FIARE és una associació que promou la banca ètica i que opera a l’Estat amb 
llicència de la Banca Popolare Etica (BPE) italiana, i que a mitjà té l’objectiu de 
constituir/se com a cooperativa de crèdit d’abast europeu. De moment, des de 
l’any 2005 ha recollit 3 milions d’euros de capital social. Bàsicament, aquesta 
entitat té dues línies principals d’activitat: oferir la possibilitat d’estalviar sota el 
paraigua de la BPE i concedir préstecs a les entitats de l’economia social. 

“El nostre compromís és que cap entitat o empresa de l’economia social hagi de 
tancar per manca de finançament. No volem que les persones que tenen 
projectes des d’aquest àmbit es trobin amb les portes tancades”, Des de la seva 
creació, Fiare ha concedit un total de 27 milions d’euros en préstecs per finançar 
empreses d’inserció laboral, Centres Especials de Treball (CET), cooperatives de 
treball associat, projectes de cooperació internacional i iniciatives de comerç 
just, agroecologia i desenvolupament rural. Malgrat la crisi, l’índex de morositat 
no arriba a l’1%, sis o set vegades menys que en la banca convencional”.Cal 
reflexionar sobre el paper que ha de jugar la banca ètica “com a intermediari 
entre les opcions de consum responsable i els projectes de producció 
responsable”. 

SICOOP, és una societat de capital risc adreçada a projectes de l’economia 
cooperativa i gestionada per l’Institut Català de Finances Capital SGECR.  
Tipus de societats: cooperatives, societats laborals i societats mercantils 
participades per cooperatives. 
Tipus de projectes: projectes d’inversió pel creixement, l'expansió i la 
consolidació. 
Tipus de participació: la participació de SICOOP serà minoritària amb una 
inversió màxima de 1.500.000 euros. En funció de cada cas, la inversió es podrà 
estructurar en forma de capital social o préstec participatiu. 
Capacitat Inversora: SICOOP compta amb uns recursos compromesos totals de 
15.500.000 euros. 
SICOOP està participada i promoguda per les següents entitats: 

• ICF Holding 
• Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
• Clade 
• Catalunya Caixa 
• Unnim 
• Crédit Coopératif 
• ESFIN 
• Fundació Seira 
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GICOOP� (Grup d'Inversors Cooperatius SL), una societat que té per objectiu 
invertir en cooperatives amb projectes empresarials de futur  
12 de desembre de 2012  
El dia 10 de desembre es va constituir el Grup d’Inversors Cooperatius SL 
(GICOOP), una nova societat amb inversors privats i Fundació Seira que té per 
objectiu invertir en cooperatives, o societats controlades per aquestes, en el 
tram que quedava per cobrir, és a dir, entre 20.000 i 150.000 euros. La societat 
d’inversió es constitueix amb un capital compromès de 1.250.000 euros, 
ampliables segons necessitats fins els 4 milions d’euros. 
El principal instrument d’inversió serà el títol participatiu, però també es 
planteja desenvolupar altres productes com els títols a llarg termini o qualsevol 
que contribueixi a millorar la solvència de les empreses cooperatives mitjançant 
l’aportació de capital de confiança. 
Es tracta d’inversions a risc a llarg termini (5/10 anys), amb instruments de 
quasi capital, adreçades a empreses cooperatives amb projectes empresarials 
ambiciosos, liderats per un equip competent de persones, que generin ocupació, 
necessitin una inversió a llarg termini i tinguin dificultats per accedir al 
finançament. Poden ser cooperatives de recent creació o d’altres en creixement. 
Però també societats mercantils controlades per cooperatives que sigui 
necessàries pel desenvolupament d’aquestes o d’ altres fórmules societàries 
cooperativitzables, com pot ser el cas de la successió de l’empresa familiar. 
Amb aquest nou instrument, que s’afegeix a d’altres com SICOOP o el 
mecanisme de descompte dels ajornaments del Govern, el moviment cooperatiu 
de treball mostra la seva capacitat per atreure recursos i construir solucions 
pràctiques pel finançament de les cooperatives de treball. 
 
OINARRI�SOCIEDAD DE GARANTÍA PARA LA ECONOMÍA SOCIAL, S.G.R. 
es una entidad financiera de carácter mutualista cuya función es la prestación 
de avales a sus empresas socios con el fin de facilitar el acceso a financiación 
preferente y mejorar su estructura de financiación 
Para ello, OINARRI continuamente está negociando convenios con las 
entidades de crédito y la administración para facilitar instrumentos de 
financiación en las mejores condiciones a las empresas y autónomos que son 
socios de la entidad. Integrado dentro del servicio de prestación del aval, se 
incluye un servicio de asesoramiento financiero gratuito por parte de sus 
técnicos. 
OINARRI que opera para todas la PYMES del País Vasco, es además la única 
SGR del estado especializada en empresas de la Economía social. En 1996 surgío 
con tal carácter de exclusividad para este sector, pero en 2001 abrió su ámbito 
de actuación dentro de una política de expansión que estaban desarrollando 
todas las entidades de crédito. Aún con todo, el 60% de su actividad a día de hoy 
se desarrolla dentro de las empresas de la Economía Social siendo la única 
S.G.R. experta en este campo y la mayor parte de sus empresas, un 92%, tiene 
menos de 50 trabajadores. 

• OINARRI se constituyó en 1.996 a iniciativa de las Federaciones de 
Cooperativas de Euskadi y de la Agrupación de Sociedades Laborales de 
Euskadi (ASLE). 
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• En 2001 OINARRI amplia su actuación de hecho a toda la Pequeña y 
Mediana empresa vasca y abre la posibilidad de avalar a toda la 
economía social del estado, siempre y cuando se alcanzara con las 
administraciones públicas correspondientes acuerdos similares a los que 
se tienen en Euskadi. 

• 2004. Se traslada la sede definitiva dentro del Parque Tecnológico de 
Miñano y se firman diferentes acuerdos con Fundación Michelín y con 
los entes representantes de la Economía Social que convierte a 
OINARRI en la S.G.R. vasca con mejores condiciones de financiación 
para sus empresas socias. 

• En 2007 se abre la primera delegación: Oficina de Bilbao. 
• 2009, la entidad se consolida como la quinta S.G.R. del estado por 

volumen de avales concedido y riesgo en vigor, en base a la línea de 
circulante del Gobierno Vasco y se abre oficina en Donostia. 

• 2010. Motivada por la crisis financiera, las empresas de la Economía 
Social Estatal solicitan los servicios de OINARRI y se inicia una 
experiencia piloto en Cataluña. 

• En la actualitat Oinarri tiene convenio de colaboración con La Fundació 
Seira entidad vinculada a la Federación de cooperativas de Cataluña i que 
ofrece también créditos preferenciales a entidades de la economía social. 

 

TRIODOS BANK 

Referente europeo en banca ética y sostenible 

Triodos Bank financia empresas, entidades y proyectos que aportan un valor 
añadido en el campo social, medioambiental y cultural, gracias al apoyo de 
ahorradores e inversores que optan por el impulso de empresas socialmente 
responsables y por la construcción de una sociedad más humana y sostenible.  

Nuestra misión es:  

• Contribuir a una sociedad que fomente la calidad de vida y se centre en la 
dignidad humana.  

• Facilitar a personas, empresas y organizaciones un uso responsable del 
dinero y fomentar con ello un desarrollo sostenible.  

• Proporcionar a nuestros clientes unos productos financieros sostenibles y 
un servicio de calidad.  

Rentabilidad social  

Para financiar a empresas y organizaciones que mejoran la vida de las personas 
y cuidan el medio ambiente, Triodos Bank solo utiliza los ahorros de sus 
clientes. Invertimos en proyectos de los sectores medioambiental, social y 
cultural que además de ser viables económicamente tienen un valor añadido 
para la sociedad.  
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Economía real  

Financiamos iniciativas de la economía real con un beneficio social efectivo. 
Esto también nos permite una evolución más estable y sostenible, al margen de 
las oscilaciones de la economía especulativa.  

Transparencia  

Usted puede conocer qué hace Triodos Bank con su dinero informándose sobre 
todas aquellas organizaciones y empresas que financiamos a través de nuestra 
web y publicaciones.  

Experiencia  

Con más de tres décadas de experiencia, Triodos Bank es el referente europeo 
en banca ética y sostenible y es el fundador de la Alianza Global para una Banca 
con Valores .  

Sencillez  

Le ofrecemos productos sencillos para su día a día, además de una amplia 
operativa por teléfono, Internet y correo postal. También puede visitar nuestra 
red de oficinas en expansión. 
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